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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. หลกัการและเหตุผล

2. วตัถปุระสงค์

       เพื่อใหก้ระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นเครื่องมอืจดัสรรทรพัยากรที่มปีระสทิธิภาพ และส่งเสริมให ้

กระทรวงและหน่วยงานทาํงานร่วมกนัในลกัษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือขา่ย ที่นาํไปสู่การบรรลุ

จุดมุง่หมายและตวัชี้วดัร่วมกนั โดยมรูีปแบบการบริหารจดัการแบบองคร์วม คาํนึงถงึหลกัประหยดั 

ความคุม้ค่า มุง่ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ในการใชจ่้ายงบประมาณ และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนและ

ประเทศชาติ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

       การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํ

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยกาํหนดใหม้แีผนงานบูรณาการเรื่องสาํคญัจาํนวน 15 เรื่อง ที่สอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรช์าติ แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

แผนการปฏรูิปประเทศ เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื กรอบแนวคิดการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 

แผนระดบัชาติ

ว่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาติ และนโยบายสาํคญัของรฐับาล เพื่อใชแ้ผนงานบูรณาการเป็นกลไกขบัเคลือ่นการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายเชงิยุทธศาสตรท์ี่ไดก้าํหนดไว ้โดยมวีตัถปุระสงค์

ของแผนงานเป็นกรอบในการดาํเนินงาน มจีุดมุง่หมายใหแ้ผนงานบูรณาการทาํหนา้ที่เชื่อมโยงภารกิจและ

       (1) เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสาํคญัเร่งด่วนของรฐับาล ที่มกีารดาํเนินงานหลาย

หน่วยงาน ตัง้แต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปซึ่งไมอ่ยู่ในกระทรวงเดยีวกนั โดยกาํหนดเป็นแผนงานบูรณาการ 

มเีป้าหมายและวตัถปุระสงคก์ารดาํเนินงานที่มคีวามเชื่อมโยง.สอดคลอ้ง สนบัสนุนซึ่งกนัและกนั เป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพ คุม้ค่า และไมซ่ ํา้ซอ้นกนั มแีผนการปฏบิตัิงานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของ

แต่ละหน่วยงาน รวมท ัง้ใหม้กีารจดัทาํแผนแมบ่ทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ท

ของกระทรวง/หน่วยงาน

       (2) เพื่อใหก้ารจดัทาํงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เป็นกลไกขบัเคลือ่นการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์

 และนโยบายเรื่องสาํคญัเร่งด่วนของรฐับาลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมหีน่วยงานเจา้ภาพหลกัเป็น

ผูร้บัผดิชอบและมนีายกรฐัมนตรี/รองนายกรฐัมนตรีที่ไดร้บัมอบหมาย เป็นผูก้าํกบั ดูแล ติดตามผลการ

ดาํเนินงานใหเ้กิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มคีวามชดัเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตวัชี้วดั แนวทางการ

ดาํเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กาํหนด

62,727,623,700             104,839,489,100            

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

238,741,486,100            230,058,494,400            

แผนงานบูรณาการ



นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์ุวรรณ)

1. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 4 หน่วยงาน

10,641.9103 ลา้นบาท

2) กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คง

ภายในราชอาณาจกัร

2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายก

รฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ

3. กระทรวงการต่างประเทศ

จาํนวน 1 หน่วยงาน

หน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาํนวน 2 หน่วยงาน

3) ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

จาํนวน 2 หน่วยงาน

6. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 5 หน่วยงาน

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 8 หน่วยงาน

8. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

10. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 3 หน่วยงาน

11. กระทรวงยุติธรรม

จาํนวน 8 หน่วยงาน

12. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน

13. กระทรวงวฒันธรรม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

14. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 3 หน่วยงาน

15. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. นายกรฐัมนตรี/รองนายกรฐัมนตรีผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

16. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

จาํนวน 4 หน่วยงาน

17. หน่วยงานขององคก์รอสิระและ

องคก์รอยัการ

จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรพีทิกัษ)์

2. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก

ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

สาํนกันายกรฐัมนตรี

2) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 3 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 8 หน่วยงาน

4. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 3 หน่วยงาน

16,036.5147 ลา้นบาท

5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 2 หน่วยงาน

7. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 2 หน่วยงาน

8. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 2 หน่วยงาน

9. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 2 หน่วยงาน

10. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

11. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์ุวรรณ)

3. แผนงานบูรณาการจดัการมลพษิและ

สิง่แวดลอ้ม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

405.5301 ลา้นบาท

1) กรมควบคุมมลพษิ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 2 หน่วยงาน

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครอืงาม)

4. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานขององคก์รอสิระและ

องคก์รอยัการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

957.0451 ลา้นบาท

1) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

จาํนวน 2 หน่วยงาน

4. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 3 หน่วยงาน

8. กระทรวงยุติธรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

10. กระทรวงวฒันธรรม

จาํนวน 3 หน่วยงาน

11. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 3 หน่วยงาน

12. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 2 หน่วยงาน

13. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

14. หน่วยงานขององคก์รอสิระและ

องคก์รอยัการ

จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวิศิษฏ)์

5. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่

รองรบัสงัคมสูงวยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย์

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

863.8468 ลา้นบาท

1) กรมกิจการผูสู้งอายุ 2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 4 หน่วยงาน

6. สภากาชาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประวิตร วงษส์ุวรรณ)

6. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

58,796.2131 ลา้นบาท

2. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 6 หน่วยงาน

7. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครอืงาม)

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และ

บําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม

1) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

5,299.5912 ลา้นบาท

และปราบปรามยาเสพติด 2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 5 หน่วยงาน

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 3 หน่วยงาน

6. กระทรวงยุติธรรม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

7. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 2 หน่วยงาน

8. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 3 หน่วยงาน

9. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 6 หน่วยงาน

10. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายวิษณุ เครอืงาม)

8. แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพการศึกษา

และการเรยีนรู ้

กระทรวงศึกษาธกิาร

1) สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

1,305.2514 ลา้นบาท

2. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 21 หน่วยงาน

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

9. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและ

ระบบโลจสิติกส ์

กระทรวงคมนาคม 

1) สาํนกังานนโยบายและแผนการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

95,374.9769 ลา้นบาท

ขนส่งและจราจร 2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการคลงั

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 5 หน่วยงาน

6. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 8 หน่วยงาน

7. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน

10. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน

11. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 1 หน่วยงาน

12. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

13. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 4 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรพีทิกัษ)์

10. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ 

และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

1,738.0448 ลา้นบาท

กลางและขนาดย่อม 2. กระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 8 หน่วยงาน

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

5. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 4 หน่วยงาน

6. กระทรวงยุติธรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

10. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรพีทิกัษ)์

11. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขต

เศรษฐกจิพเิศษ

สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

1. กระทรวงการคลงั

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6,920.9089 ลา้นบาท

และสงัคมแห่งชาติ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 3 หน่วยงาน

3. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 3 หน่วยงาน

7. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 3 หน่วยงาน

8. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 3 หน่วยงาน

9. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

10. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

11. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 1 หน่วยงาน

นายกรฐัมนตรี

(พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา)

12. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 2 หน่วยงาน

2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

20,305.1198 ลา้นบาท

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย์

จาํนวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 28 หน่วยงาน

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 11 หน่วยงาน

7. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 4 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

8. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 5 หน่วยงาน

10. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 4 หน่วยงาน

11. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 4 หน่วยงาน

12. กระทรวงยุติธรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

13. กระทรวงวฒันธรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

14. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 3 หน่วยงาน

15. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 2 หน่วยงาน

16. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

17. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 3 หน่วยงาน

18. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวิศิษฏ)์

13. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

1. กระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 7 หน่วยงาน

3,018.4466 ลา้นบาท

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 12 หน่วยงาน

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรพีทิกัษ)์

14. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและ

บรกิารแห่งอนาคต

กระทรวงอตุสาหกรรม

1) สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

1,172.6635 ลา้นบาท

กระทรวงแรงงาน

2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

2. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 5 หน่วยงาน

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและ

สงัคม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

4. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 2 หน่วยงาน

5. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงศึกษาธกิาร

จาํนวน 1 หน่วยงาน

7. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 1 หน่วยงาน

8. กระทรวงอตุสาหกรรม

จาํนวน 4 หน่วยงาน

9. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี

ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ
หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

15. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1) สาํนกังานปลดักระทรวงการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี

จาํนวน 1 หน่วยงาน

7,222.4312 ลา้นบาท

ท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงกลาโหม

จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จาํนวน 3 หน่วยงาน

4. กระทรวงการอดุมศึกษา

วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จาํนวน 3 หน่วยงาน

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

6. กระทรวงคมนาคม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

7. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

จาํนวน 2 หน่วยงาน

8. กระทรวงพาณิชย์

จาํนวน 1 หน่วยงาน

9. กระทรวงมหาดไทย

จาํนวน 1 หน่วยงาน

10. กระทรวงแรงงาน

จาํนวน 1 หน่วยงาน

11. กระทรวงวฒันธรรม

จาํนวน 3 หน่วยงาน

12. กระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 3 หน่วยงาน

13. รฐัวสิาหกิจ

จาํนวน 2 หน่วยงาน
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แผนงานบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น 301,469.1098   334,897.9835   428,289.1413   305,622.3039   145,533.1827   

เงนิงบประมาณ 238,741.4861   230,058.4944   318,609.7129   209,392.9282   57,896.9327     

เงนินอกงบประมาณ 62,727.6237     104,839.4891   109,679.4284   96,229.3757     87,636.2500     

- เงนิรายได ้ 823.0789 1,124.4899 571.7772 410.0000 404.3400

- เงนิกูใ้นประเทศ 61,047.3756 76,270.6592 98,828.1545 83,000.5839 55,277.5700

- เงนิกูต่้างประเทศ 660.0820 1,075.6400 638.2067 0.1818 -  

- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 197.0872 26,368.7000 9,641.2900 12,818.6100 31,954.3400

1. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เงนิงบประมาณ 12,729.0144     10,641.9103     9,322.0384      8,952.9884      2,662.4682      

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

2. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

เงนิงบประมาณ 15,216.8847     16,036.5147     25,164.7912     10,550.1347     529.2301        

เงนินอกงบประมาณ 390.8421        386.0425        656.9307        -                  -                  

- เงนิกูใ้นประเทศ 390.8421 386.0425 656.9307 -  -  

3. แผนงานบูรณาการจดัการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม

เงนิงบประมาณ 404.1504        405.5301        443.6453        392.5695        7.4647           

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

4. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤติ

มิชอบ

เงนิงบประมาณ 877.4847        957.0451        1,245.6616      1,320.3244      140.5903        

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคม

สูงวยั

เงนิงบประมาณ 595.7263        863.8468        762.9152        468.5698        100.4275        

เงนินอกงบประมาณ 129.5996        137.3704        -                  -                  -                  

- เงนิรายได ้ 129.5996 137.3704 -  -  -  

6. แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน้ํา

เงนิงบประมาณ 56,367.4180     58,796.2131     88,151.2209     71,773.9154     31,093.7936     

เงนินอกงบประมาณ 200.0949        203.9041        148.6121        46.0861         -                  

- เงนิรายได ้ 104.5780 57.8453 8.8976 -  -  

- เงนิกูใ้นประเทศ 95.5169 146.0588 139.7145 46.0861 -  

7. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษา

ผูติ้ดยาเสพติด

เงนิงบประมาณ 5,013.3761      5,299.5912      5,193.9674      5,203.0773      29.0612         

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

4. กรอบประมาณการล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแผนงานบูรณาการ - แหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท
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แผนงานบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หน่วย : ลา้นบาท

8. แผนงานบูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษา

และการเรียนรู ้

เงนิงบประมาณ 798.7142        1,305.2514      1,529.7892      1,613.7792      1,263.3572      

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

9. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบ

โลจสิติกส ์

เงนิงบประมาณ 103,214.4210   95,374.9769     148,529.9630   80,164.7327     18,874.6015     

เงนินอกงบประมาณ 61,365.3716     103,404.1406   108,561.8467   95,957.9718     87,636.2500     

- เงนิรายได ้ 451.1596 390.3496 458.5200 408.5000 404.3400

- เงนิกูใ้นประเทศ 60,254.1300 75,569.4510 97,823.8300 82,730.6800 55,277.5700

- เงนิกูต่้างประเทศ 660.0820 1,075.6400 638.2067 0.1818 -  

- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ -  26,368.7000 9,641.2900 12,818.6100 31,954.3400

10. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

เงนิงบประมาณ 2,029.4703      1,738.0448      3,328.4406      1,695.7600      250.0000        

เงนินอกงบประมาณ 197.0872        8.5408           -                  -                  -                  

- เงนิรายได ้ -  8.5408 -  -  -  

- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 197.0872 -  -  -  -  

11. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เงนิงบประมาณ 8,770.4013      6,920.9089      7,212.8403      5,319.1499      556.0165        

เงนินอกงบประมาณ 30.8119         58.5038         45.1903         29.6598         -                  

- เงนิรายได ้ 30.8119 43.6739 15.5305 -  -  

- เงนิกูใ้นประเทศ -  14.8299 29.6598 29.6598 -  

12. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค

เงนิงบประมาณ 19,456.5673     20,305.1198     15,789.9789     11,824.6584     401.3028        

เงนินอกงบประมาณ 413.8164        630.8569        266.8486        195.6580        -                  

- เงนิรายได ้ 106.9298 476.5799 88.8291 1.5000 -  

- เงนิกูใ้นประเทศ 306.8866 154.2770 178.0195 194.1580 -  

13. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก

เงนิงบประมาณ 3,467.8537      3,018.4466      2,822.0858      2,571.5875      106.3293        

เงนินอกงบประมาณ -                  -                  -                  -                  -                  

14. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต

เงนิงบประมาณ 1,314.9480      1,172.6635      1,992.3813      1,798.7858      1,212.3042      

เงนินอกงบประมาณ -                  2.7510           -                  -                  -                  

- เงนิรายได ้ -  2.7510 -  -  -  
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แผนงานบูรณาการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

หน่วย : ลา้นบาท

15. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว

เงนิงบประมาณ 8,485.0557      7,222.4312      7,119.9938      5,742.8952      669.9856        

เงนินอกงบประมาณ -                  7.3790           -                  -                  -                  

- เงนิรายได ้ -               7.3790        -               -               -               
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนและหมู่บา้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการดูแลความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ

2) ประชาชนไดร้บัความยุตธิรรมจากกระบวนการพจิารณาคด ีและผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุ

ความไม่สงบรวมท ัง้ครอบครวั ไดร้บัการเยยีวยาอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

3) ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้กุกลุ่มอาชพีไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี

และยกระดบัรายไดคุ้ณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

4) นกัเรยีน นกัศึกษา ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการสนบัสนุนทางการศึกษา

และไดร้บัอดุหนุนทนุการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสูงขึ้น

5) ประชาชนและเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอบรมส่งเสรมิใหม้คีวามเขา้ใจ

และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ อตัลกัษณ ์ศาสนาและสงัคมพหุวฒันธรรม

6) ประชาชนองคก์รกลุ่มเครอืข่ายนอกภาครฐัมคีวามเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

12,729,014,400               10,641,910,300               

-   -   

       เพือ่ใหป้ระเทศชาตเิกดิความม ัน่คงประชาชนในพื้นทีม่คีวามปลอดภยัท ัง้ในชวีติและทรพัยส์นิอยู่ร่วมกนั

อย่างสนัตสุิขในสงัคมพหุวฒันธรรมรวมท ัง้ไดร้บัการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกบัภาคอื่นๆ โดยยกระดบัการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการอย่างเป็นระบบและมเีอกภาพครอบคลุมทกุพื้นที่

และกลุ่มเป้าหมายนอ้มนาํศาสตรข์องพระราชามาเป็นกรอบแนวทางดาํเนินงานยดึม ัน่ในหลกัสนัตวิธิีมุ่งเนน้การขจดั

ปญัหาความขดัแยง้และความไม่เป็นธรรมใหไ้ดอ้ย่างจรงิจงัและถาวรเสรมิสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถงึประชาชน

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมแกไ้ขปญัหาทีส่าเหตอุย่างแทจ้รงิและสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัประชาชนส่งเสรมิ

อาํนวยความยุตธิรรมและช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ อย่างท ัว่ถงึ เป็นธรรม รวมท ัง้การขยายการพฒันา

เศรษฐกจิสงัคมและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนตลอดจนพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในสถานศึกษา

ของรฐัเสรมิสรา้งความรกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธิวาส



3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

2) กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี

3) ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง : 17 กระทรวง 53 หน่วยงาน

ผลสมัฤทธ์ิ

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นทีป่รบัเปลีย่นทศันคต ิความ

    - ตวัชี้วดั : หน่วยงานสามารถดาํเนินกจิกรรมเพือ่

เสรมิสรา้งความม ัน่คง ปลอดภยัและสนัตสุิขร่วมกบัประชาชน

ในพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 90
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิและยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

  

ยทุธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

เป้าหมายที ่3 : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มโีอกาสในการศึกษาและการประกอบ

อาชพีทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 

3.1 : มลูค่าความเสยีหายและจาํนวนการก่อเหตรุา้ยทีม่มีลูเหตจุากความไมส่งบลดลง 

3.2 : รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนและจาํนวนปีการศึกษาเฉลีย่ในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น 

3.3 : จาํนวนกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ีป่ระชาชนทกุศาสนาร่วมดาํเนินการเพิม่ขึ้น 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

และแผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

ประเดน็ยุทธศาสตรช์าต ิแผนย่อยที ่2 : ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คง 

เรื่อง : การสรา้งความปลอดภยัและความสนัตสิุขอย่างถาวรในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป้าหมายแผนย่อยที ่2 : ภาคใตม้คีวามสงบสุขร่มเยน็ 

ตวัชี้วดัแผนย่อยที ่2  

2.1 : จาํนวนงบประมาณดา้นความม ัน่คงในการแกป้ญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ลดลง 10 % 

2.2 : สถติเิหตรุุนแรง/สูญเสยีลดลงปีละ 20 % 

2.3 : ปรมิาณนกัท่องเทีย่ว/มลูค่าการลงทนุเพิม่ขึ้นปีละ 10 %  

ยทุธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

ยทุธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 

1.1 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ 

1.1.12 : การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 
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แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ   จาํนวน 10,641.9103  ลา้นบาท 

เงนินอกงบประมาณ      -  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง รอ้ยละ 20 เทยีบกบัปี 2560 

แนวทางที่ 1.1 : ดา้นความม ัน่คง 

ตวัชี้วดั 

1. จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง

2. ประชาชนผูเ้หน็ต่างสนบัสนุนแนวทางแกป้ญัหาของภาครฐัเพิม่ขึ้น

3. นานาชาตใิหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี

2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย 

   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

   - โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น 

   - โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 

   - โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี

   - โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาต ิ

กระทรวงกลาโหม 

1. กองทพับก

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

   - โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 

2. กองทพัเรอื

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม 

1. กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

2. กรมสอบสวนคดพีเิศษ

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธกิาร 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

3. สาํนกังานคณะกรรมการอาชวีศึกษา

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

- โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

2. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

- โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

รวมงบประมาณรายจา่ย  5,224.0299 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ              - ลา้นบาท 

3. กองบญัชาการกองทพัไทย

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการต่างประเทศ 

1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

   - โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 

   - โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาต ิ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1 กรมพลศึกษา 

   - โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

2. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

- โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

กระทรวงมหาดไทย 

1 กรมการปกครอง 

   - โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานขา่วกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง    

     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

   - โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 
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สาํนักนายกรฐัมนตร ี

1. กรมประชาสมัพนัธ์

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

3. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

4. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงกลาโหม 

1. กองทพับก

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กองทพัเรอื

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กองทพัอากาศ

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กองบญัชาการกองทพัไทย

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื  

  (องคก์ารมหาชน) 

   - โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
‐ โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงยตุธิรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

2. กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

3. กรมคุมประพฤติ

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

4. กรมบงัคบัคดี

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

6. กรมราชฑณัฑ์

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดั

     ชายแดนภาคใต ้

กระทรวงวฒันธรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2. กรมการศาสนา

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

3. กรมศิลปากร

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

4. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

กระทรวงสาธารณสขุ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก

     จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

   - โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

   - โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

   - โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

   - โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   - โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดั  

     ชายแดนภาคใต ้

2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

3. สาํนกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รวมงบประมาณรายจา่ย  5,417.8804 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ           -   ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.2 : ดา้นการพฒันา 

ตวัชี้วดั 

1. ประชาชนทกุหมูเ่หลา่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม

2. จงัหวดัชายแดนภาคใตม้รีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ/ตวัชี้วดั 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง รอ้ยละ 20 เทยีบกบัปี 2560 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมการขา้ว

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กรมประมง

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กรมปศุสตัว ์

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. กรมพฒันาทีด่นิ

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. กรมวชิาการเกษตร

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. กรมส่งเสรมิการเกษตร

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1 กรมการปกครอง 

   - โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

   - โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

   - โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมทีด่นิ

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กรมโยธาธกิารเเละผงัเมอืง

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 918.6584        2,891.1278      1,701.5552      5,130.5689      10,641.9103     

สาํนักนายกรฐัมนตรี -  -  -  2,262.3321 2,262.3321

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ -  -  -  27.0600 27.0600

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  27.0600          27.0600          

2. สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน -  -  -  50.6795 50.6795

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

-                  -                  -                  50.6795          50.6795          

3. สาํนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ -  -  -  85.1002 85.1002

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  3.2713           3.2713           

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้

โดยสนัตวิธิี

-                  -                  -                  6.6726           6.6726           

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

-                  -                  -                  75.1563          75.1563          

4. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร -                  -                  -                  2,099.4924      2,099.4924      

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  592.6141        592.6141        

โครงการ : โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิ

กฎหมาย

-                  -                  -                  3.7167           3.7167           

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

-                  -                  -                  988.7119        988.7119        

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยั

แทรกซอ้น

-                  -                  -                  102.8715        102.8715        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  139.8908        139.8908        

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้

โดยสนัตวิธิี

-                  -                  -                  13.3254          13.3254          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค

ประชาสงัคมและนานาชาติ

-                  -                  -                  6.5573           6.5573           

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  -                  48.7047          48.7047          

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  153.8125        153.8125        

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  -                  1.1761           1.1761           

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  18.1560          18.1560          

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

-                  -                  -                  29.9554          29.9554          

กระทรวงกลาโหม -  -  -  1,560.4662 1,560.4662

1. กองทพับก -  -  -  769.2771 769.2771

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  234.5317        234.5317        

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

-                  -                  -                  513.3734        513.3734        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  9.0400           9.0400           

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  12.3320          12.3320          

2. กองทพัเรือ -  -  -  716.9237 716.9237

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  14.9776          14.9776          

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

-                  -                  -                  686.4461        686.4461        

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  15.5000          15.5000          

3. กองทพัอากาศ -  -  -  8.9502 8.9502

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  8.9502           8.9502           

4. กองบญัชาการกองทพัไทย -  -  -  65.3152 65.3152

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  44.5057          44.5057          

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  20.8095          20.8095          
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

กระทรวงการต่างประเทศ -  -  -  30.8778 30.8778

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ -  -  -  30.8778 30.8778

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  26.3500          26.3500          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค

ประชาสงัคมและนานาชาติ

-                  -                  -                  4.5278           4.5278           

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา -  -  6.0000 60.9682 66.9682

1. กรมพลศึกษา -  -  -  60.9682 60.9682

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  60.9682          60.9682          

2. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว

อย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

-  -  6.0000 -  6.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  6.0000           -                  6.0000           

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 46.7772 -  137.6200 -  184.3972

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์

2.0000 -  137.6200 -  139.6200

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

2.0000           -                  137.6200        -                  139.6200        

2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 44.7772 -  -  -  44.7772

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

44.7772          -                  -                  -                  44.7772          

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม -                  9.2088           213.2485        -                  222.4573        

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจยั และนวตักรรม

-  -  98.7949 -  98.7949

โครงการ : โครงการส่งเสรมิเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  98.7949          -                  98.7949          

2. สถาบนัวิทยาลยัชมุชน -  -  18.2000 -  18.2000

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  10.7000          -                  10.7000          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  7.5000           -                  7.5000           

3. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ -  -  50.6034 -  50.6034

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  50.6034          -                  50.6034          
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

4. มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา -  9.2088 44.0002 -  53.2090

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  9.2088           44.0002          -                  53.2090          

5. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา -  -  1.6500 -  1.6500

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  1.6500           -                  1.6500           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 103.4710 17.4658 20.2200 14.9117 156.0685

1. สาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -  -  -  14.9117 14.9117

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  14.9117          14.9117          

2. กรมการขา้ว 19.4634 1.0000 -  -  20.4634

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

19.4634          1.0000           -                  -                  20.4634          

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 17.8020 -  -  -  17.8020

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

17.8020          -                  -                  -                  17.8020          

4. กรมประมง 22.4244 -  -  -  22.4244

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

22.4244          -                  -                  -                  22.4244          

5. กรมปศสุตัว ์ 1.8526 -  20.2200 -  22.0726

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.8526           -                  20.2200          -                  22.0726          

6. กรมพฒันาท่ีดิน -  16.4658 -  -  16.4658

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  16.4658          -                  -                  16.4658          

7. กรมวิชาการเกษตร 24.1412 -  -  -  24.1412

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

24.1412          -                  -                  -                  24.1412          

8. กรมสง่เสริมการเกษตร 17.7874 -  -  -  17.7874

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

17.7874          -                  -                  -                  17.7874          

กระทรวงคมนาคม -  496.3210 -  -  496.3210

1. กรมทางหลวงชนบท -  496.3210 -  -  496.3210

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  496.3210        -                  -                  496.3210        
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

กระทรวงพาณิชย์ -  -  -  7.8748 7.8748

1. สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ -  -  -  7.8748 7.8748

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  7.8748           7.8748           

กระทรวงมหาดไทย 213.7927 2,108.1027 491.7800 -  2,813.6754

1. กรมการปกครอง 162.7584 339.4760 491.7800 -  994.0144

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

6.4920           -                  -                  -                  6.4920           

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

85.2069          304.9760        -                  -                  390.1829        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

7.3830           -                  5.9200           -                  13.3030          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

8.0829           -                  0.3000           -                  8.3829           

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

18.5936          34.5000          485.5600        -                  538.6536        

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

37.0000          -                  -                  -                  37.0000          

2. กรมท่ีดิน 51.0343 -  -  -  51.0343

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

51.0343          -                  -                  -                  51.0343          

3. กรมโยธาธิการและผงัเมือง -  1,768.6267 -  -  1,768.6267

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  1,768.6267      -                  -                  1,768.6267      

กระทรวงยุติธรรม 5.1769 -  4.8753 49.4235 59.4757

1. สาํนักงานปลดักระทรวงยุติธรรม -  -  4.8753 20.4147 25.2900

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  4.8753           20.4147          25.2900          

2. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ -  -  -  6.8923 6.8923

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  0.8000           0.8000           

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  -                  6.0923           6.0923           
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

3. กรมคมุประพฤติ -                -                -                6.7403         6.7403         

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  -                  6.7403           6.7403           

4. กรมบงัคบัคดี 1.2908         -                -                -                1.2908         

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

1.2908           -                  -                  -                  1.2908           

5. กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน -                -                -                2.9440         2.9440         

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  -                  2.9440           2.9440           

6. กรมราชทณัฑ ์ 3.8861         -                -                -                3.8861         

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

3.8861           -                  -                  -                  3.8861           

7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ -                -                -                2.9360         2.9360         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  2.9360           2.9360           

8. สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์ -                -                -                9.4962         9.4962         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ

บูรณาการฐานขอ้มูลความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  9.4962           9.4962           

กระทรวงแรงงาน -                -                -                12.0400        12.0400        

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                -                12.0400        12.0400        

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  12.0400          12.0400          

กระทรวงวฒันธรรม -                29.0000        3.2522         46.9372        79.1894        

1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม -                -                -                37.8290        37.8290        

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  -                  37.8290          37.8290          

2. กรมการศาสนา -                -                3.2522         -                3.2522         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  3.2522           -                  3.2522           

3. กรมศิลปากร -                29.0000        -                3.1500         32.1500        

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  29.0000          -                  3.1500           32.1500          

4. สาํนักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั -                -                -                5.9582         5.9582         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  -                  5.9582           5.9582           
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ 489.4922      -                254.9884      62.3200        806.8006      

1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ -                -                86.8609        59.2750        146.1359      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  86.8609          59.2750          146.1359        

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 410.5263      -                149.2800      3.0450         562.8513      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

410.5263        -                  149.2800        3.0450           562.8513        

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 78.9659        -                18.8475        -                97.8134        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

78.9659          -                  18.8475          -                  97.8134          

กระทรวงสาธารณสุข 41.8054        -                8.5000         0.7000         51.0054        

1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 41.8054        -                8.5000         0.7000         51.0054        

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

41.8054          -                  8.5000           0.7000           51.0054          

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ

นายกรฐัมนตรี

18.1430        231.0295      560.4978      1,021.7174    1,831.3877    

1. ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ -                -                318.1902      1,013.7527    1,331.9429    

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยั

แทรกซอ้น

-                  -                  -                  17.0000          17.0000          

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  23.8558          23.8558          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค

ประชาสงัคมและนานาชาติ

-                  -                  -                  40.4238          40.4238          

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  318.1902        113.9408        432.1310        

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและ

นอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  54.5000          54.5000          

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  -                  238.6276        238.6276        

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่คัง่ ยัง่ยนื 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  418.2096        418.2096        

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิ

ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  45.7287          45.7287          

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

-                  -                  -                  61.4664          61.4664          
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

2. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริตในภาครฐั

1.0070         -                -                -                1.0070         

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

1.0070           -                  -                  -                  1.0070           

3. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 17.1360        231.0295      -                7.9647         256.1302      

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน

17.1360          231.0295        -                  -                  248.1655        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิ

ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

-                  -                  -                  7.9647           7.9647           

4. สาํนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ -                -                242.3076      -                242.3076      

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรม

ทีเ่ขม้แขง็

-                  -                  242.3076        -                  242.3076        

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ -                -                0.5730         -                0.5730         

1. สาํนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ -                -                0.5730         -                0.5730         

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

-                  -                  0.5730           -                  0.5730           
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             10,641.9103 

เป้าหมายที่ 1 : เหตุรุนแรงลดลง             10,641.9103 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบั 2560

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง              5,224.0299 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนผูเ้หน็ต่างสนบัสนุนแนวทางแกไ้ขปญัหาของภาครฐัเพิม่ข้ึน  

ตวัช้ีวดัที่ 3 : นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดําเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต ้

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี              1,857.6316 

1.1 สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ                   9.9439 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  3.2713 

กิจกรรม กิจกรรมบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นความม ัน่คงพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.2713          

ตวัชี้วดักิจกรรม สนบัสนุนขอ้มลูใหก้ลยุทธใ์นแผนปฏบิตัิการการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 1

โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี                   6.6726 

กิจกรรม กิจกรรมสนบัสนุนการดาํเนินงานพดูคุยเพือ่สนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                   6.6726 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ของการพดูคุยเพือ่สนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ระดบั 5

1.2 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร              1,847.6877 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                592.6141 

กิจกรรม งานเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรอง                 592.6141 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลสมัฤทธิ์/ผลสาํเรจ็จากการใชข้อ้มลูข่าวกรองของประชาคม

ข่าวกรอง และงานการข่าวไดร้บัการตอบสนอง

รอ้ยละ 50

โครงการที่ 2 : โครงการยบัย ัง้เงนิที่สนบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย                   3.7167 

กิจกรรม งานยบัย ัง้เงนิที่สนบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย                   3.7167 

ตวัชี้วดักิจกรรม การสนบัสนุนทุกมติิท ัง้ใน/นอก จชต. รวมท ัง้จากต่างประเทศ

ถกูจาํกดัลง

รอ้ยละ 20

โครงการที่ 3 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 988.7119 

กิจกรรม งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 988.7119 

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานการณค์วามรุนแรงลดลงเมอืเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงั รอ้ยละ 76

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 4 : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น                 102.8715 

กิจกรรม งานแกไ้ขและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น                 102.8715 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็การแกไ้ขปญัหายาเสพติดและผูม้อีทิธพิลในพื้นที่

เพิม่มากขึ้น

รอ้ยละ 30

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                139.8908 

กิจกรรม งานส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกป้ญัหา 139.8908                

ตวัชี้วดักิจกรรม กลุม่เป้าหมาย เดก็/เยาวชน ไดร้บัการเปลีย่นแนวคิด อายุ 1-5 ปี 

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม กลุม่เป้าหมายคดคีวามม ัน่คงไดร้บัการเปลีย่นแนวคิด รอ้ยละ 30

โครงการที่ 6 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี                  13.3254 

กิจกรรม งานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี                  13.3254 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ของการพดูคุยเพือ่สนัติสุขเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 30

โครงการที่ 7 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ                   6.5573 

กิจกรรม งานเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ                   6.5573 

ตวัชี้วดักิจกรรม IGOs,NGOs และ CSOs สนบัสนุนแนวทางการดาํเนินงานของรฐั

เพิม่ขึ้น เมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 30

2. กระทรวงกลาโหม              1,502.8745 

2.1 กองทพับก                 756.9451 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                234.5317 

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 234.5317 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 80

โครงการที่ 2 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 513.3734 

กิจกรรม การสนบัสนุนหน่วยในการปฏบิตัิภารกิจในพื้นที่ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                513.3734 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเรจ็ของรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

ของประชาชน

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละการสนบัสนุนกาํลงัพลที่มปีระสทิธภิาพ รอ้ยละ 90

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                  9.0400 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                   9.0400 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของกิจกรรมการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

รอ้ยละ 90
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2.2 กองทพัเรอื                 701.4237 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 14.9776 

กิจกรรม การข่าวกรองเชงิรุก                  12.3726 

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ในการนาํการข่าวกรองไปขยายผลสู่การปฏบิตัิไดต้าม

แผนงานที่กาํหนด

รอ้ยละ 80

กิจกรรม การพฒันาประสทิธภิาพและประสทิธผิลดา้นการข่าว                   2.6050 

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการรบัผดิชอบงานการรกัษา

ความปลอดภยัตามมาตรการเชงิรบั ในพื้นที่รบัผดิชอบ

รอ้ยละ 85

โครงการที่ 2 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 686.4461 

กิจกรรม การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ และยุติการก่อเหตุรุนแรง                 686.4461 

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ในการเกิดเหตุการณร์ุนแรงในพื้นที่รบัผดิชอบของ

กองทพัเรอืมแีนวโนม้ลดลง

รอ้ยละ 15

2.3 กองบญัชาการกองทพัไทย                  44.5057 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 44.5057 

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  44.5057 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของจาํนวนข่าวสารในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่สามารถ

นาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

รอ้ยละ 90

3. กระทรวงการต่างประเทศ                  30.8778 

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ                  30.8778 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 26.3500 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                  26.3500 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนผูเ้หน็ต่างสนบัสนุนแนวทางแกไ้ขปญัหาของภาครฐัเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

โครงการที่ 2 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ                   4.5278 

กิจกรรม สรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ                   4.5278 

ตวัชี้วดักิจกรรม นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

รอ้ยละ 80

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  60.9682 

4.1 กรมพลศึกษา                  60.9682 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 60.9682 

กิจกรรม ป้องกนัแนวคิดหวัรุนแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี                  60.9682 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา คน 400,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ รอ้ยละ 100
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5. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                 204.2573 

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  98.7949 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 98.7949 

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 98.7949 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูท้ี่ไดร้บัการสนบัสนุนทุนเพือ่เขา้ศึกษาในระดบัอดุมศึกษา คน 1,680

5.2 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์                  50.6034 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 50.6034 

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 50.6034 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนใต ้

โครงการ 13

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 3,600

ตวัชี้วดักิจกรรม โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 80

5.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                  53.2090 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 53.2090 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                  53.2090 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ โครงการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 100

5.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา                   1.6500 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                  1.6500 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                   1.6500 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 150

6. กระทรวงมหาดไทย                 409.9779 

6.1 กรมการปกครอง                 409.9779 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  6.4920 

กิจกรรม ข่าวกรองเชงิรุก                   6.4920 

ตวัชี้วดักิจกรรม จดัต ัง้แหลง่ข่าวระดบัหมู่บา้นในพื้นที่เป้าหมาย 3 จชต. หมู่บา้น 258

โครงการที่ 2 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 390.1829 

กิจกรรม รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและยุติการก่อเหตุความรุนแรง                 390.1829 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชดุคุม้ครองตาํบล (ชคต.) ในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใตท้ี่ผ่านเกณฑป์ระเมนิความเขม้แขง็

รอ้ยละ 60
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โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 13.3030 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                   6.7180 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษาเพิม่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 3

กิจกรรม ป้องกนัแนวคิดหวัรุนแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี                   6.5850 

ตวัชี้วดักิจกรรม สมัมนาเยาวชนเสรมิสรา้งสนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(จ.ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส) จาํนวน 3 รุ่น

คน 474

7. กระทรวงยุติธรรม                  13.2322 

7.1 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ                   0.8000 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                  0.8000 

กิจกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุติธรรมและการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 

รวมท ัง้ผูท้ี่เคยกระทาํความผดิในคดคีวามม ัน่คง

                  0.8000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพนกังานเจา้หนา้ที่ที่มภีารกิจดา้นการคุม้ครองพยานในคดี

ความม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบัการอบรมไม่นอ้ยกว่า

คน 45

7.2 กรมสอบสวนคดพีเิศษ                   2.9360 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  2.9360 

กิจกรรม ข่าวกรองเชงิรุก                   2.9360 

ตวัชี้วดักิจกรรม ฐานขอ้มลูดา้นการข่าว ดา้นความม ัน่คง  ดา้นอาชญากรรม

ภยัแทรกซอ้น

เรื่อง 220

7.3 สถาบนันิติวทิยาศาสตร์                   9.4962 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู

ความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  9.4962 

กิจกรรม การดาํเนินงานการข่าวเพือ่การสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                  9.4962 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นนิติวทิยาศาสตรท์ี่สามารถใชเ้ป็น

พยานหลกัฐานในการสบืสวนสอบสวนหรอืการขยายผลติดตามเครอืข่ายอาชญากรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 20

ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรไดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้เทคนิค วธิกีาร ที่มี

ความจาํเป็นที่เป็นประโยชนท์ี่สอดคลอ้งกบับรบิทของสถานการณ ์เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนแ์ก่เจา้หนา้ที่นิติวทิยาศาสตร ์และผูช่้วยนกันิติ

วทิยาศาสตร์

ราย 80
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8. กระทรวงศึกษาธกิาร                 806.8006 

8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                 146.1359 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                146.1359 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                 146.1359 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูผ่้านการอบรมการศึกษาต่อเน่ือง คน 12,600

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูผ่้านการอบรมการศึกษาต่อเน่ืองที่สามารถนาํความรู ้

ความเขา้ใจไปใชไ้ดต้ามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมที่เขา้ร่วม

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัทุนการศึกษารายปีใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณค์วามไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คน 7,202

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของสถานศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูบ้รหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้รยีนและเยาวชนที่ถกู

บ่มเพาะไดร้บัการปรบัเปลีย่นทศันคติใหก้ารสนบัสนุนรฐัในการแกไ้ขปญัหา

คน 29,820

8.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 562.8513 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                562.8513 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                 562.8513 

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐานในวชิาหลกั

(O-NET) ของนกัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอสิลามศึกษา 

(I-NET) ของนกัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3

8.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  97.8134 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 97.8134 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                  97.8134 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูผ่้านการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอาชพีระยะส ัน้ สามารถนาํ

ความรูไ้ปประกอบอาชพีและพฒันางานได ้

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการบรกิารดา้นการ

อาชวีศึกษาและฝึกอบรมอาชพี

คน 6,000

9. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                337.4098 

9.1 ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  81.2796 

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น                  17.0000 

กิจกรรม ป้องกนัและแกไ้ขภยัจากยาเสพติดรวมท ัง้ภยัความม ัน่คงอื่นๆ                  17.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูผ่้านการบาํบดัรกัษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดเขา้รบั

การพฒันาคุณภาพชวีติ

ราย 1,000
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โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                 23.8558 

กิจกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง                  23.8558 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนมทีศันคติที่ดแีละสนบัสนุนนโยบายการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่นอ้ยกว่า

ราย 3,500

โครงการที่ 3 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ                  40.4238 

กิจกรรม ภาคประชาสงัคมร่วมใจ                  30.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนองคก์รภาคประชาสงัคมมคีวามรูค้วามเขา้ใจและจดักิจกรรม

สอดคลอ้งกบันโยบายในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไม่นอ้ยกว่า

องคก์ร 150

กิจกรรม สรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ                  10.4238 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนานาชาติไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้งเกี่ยวกบัสถานการณก์าร

แกป้ญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้รอ้มสนบัสนุนการดาํเนินงานของรฐับาล 

ไม่นอ้ยกว่า

องคก์ร 10

9.2 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 256.1302 

โครงการที่ 1 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน                 248.1655 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  45.2720 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง เทยีบกบัปี 2560 รอ้ยละ 20

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการตาํรวจ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                202.8935 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง เทยีบกบัปี 2560 รอ้ยละ 20

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพือ่สนบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา

                  7.9647 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                   7.9647 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง เทยีบกบัปี 2560 รอ้ยละ 20

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา              5,417.8804 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชน ทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึน 

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 404.7005 

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                  27.0600 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  27.0600 

กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  27.0600 

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูข่าวสารนโยบายและการดาํเนินงานการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ี่เผยแพร่ผ่านสือ่ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเรว็ และ

เป็นกลาง

รอ้ยละ 75
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1.2 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                  50.6795 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  50.6795 

กิจกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 50.6795 

ตวัชี้วดักิจกรรม ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติ 

ความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นในการปฏบิตัิงาน

คน 1,900

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความพงึพอใจของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อการ

พฒันาคุณภาพชวีติ ความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นในการปฏบิตัิงาน

รอ้ยละ 85

1.3 สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ                  75.1563 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  75.1563 

กิจกรรม กิจกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ที่รฐั                  64.6163 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเรจ็/ผลสมัฤทธิ์ของการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

รอ้ยละ 60

กิจกรรม กิจกรรมติดตาม และประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการสาํคญั                  10.5400 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานผลการติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการสาํคญั

เพือ่แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ฉบบั 1

1.4 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                 251.8047 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  48.7047 

กิจกรรม งานเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  48.7047 

ตวัชี้วดักิจกรรม การยา้ยถิน่ฐานที่มาจากความหวาดกลวัในสถานการณล์ดลง รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาเพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 50

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของสดัส่วนไทยพทุธเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 50

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 153.8125 

กิจกรรม งานสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก จชต.                 153.8125 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชน, ภาคประชาชนสนบัสนุนบทบาทของรฐัเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงไดร้บัความเยยีวยาทาง

จติใจเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30

โครงการที่ 3 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   1.1761 

กิจกรรม งานอาํนวยความยุติธรรม และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   1.1761 

ตวัชี้วดักิจกรรม มมีาตรฐาน, กลไก, ระบบการดูแลและอาํนวยความยุติธรรมผูไ้ดร้บั

ผลกระทบไม่นอ้ยกว่า

เรื่อง 20

ตวัชี้วดักิจกรรม ไม่มขีอ้เรยีกรอ้งการละเมดิสทิธมินุษยชนในเจา้หนา้ที่รฐั เรื่อง 0
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โครงการที่ 4 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  18.1560 

กิจกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน จชต.                  18.1560 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนเพิม่มากขึ้น รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักิจกรรม เยาวชนไดร้บัการศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยเพิม่มากขึ้น รอ้ยละ 30

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชมุชนมคีวามเขม้แขง็และมปีฏสิมัพนัธร่์วมกนักบั

ต่างศาสนิกเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30

โครงการที่ 5 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  29.9554 

กิจกรรม งานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  29.9554 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็/ผลสมัฤทธิ์ของการแกไ้ขปญัหา จชต. เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 30

2. กระทรวงกลาโหม                  57.5917 

2.1 กองทพับก                  12.3320 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.3320 

กิจกรรม สรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.3320 

ตวัชี้วดักิจกรรม  รอ้ยละของกิจกรรมการสรา้งความเขา้ใจของประชาชนท ัง้ใน

และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 90

2.2 กองทพัเรอื                  15.5000 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  15.5000 

กิจกรรม การสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  15.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็จากการมสี่วนร่วมในกิจกรรมดา้นกิจการพลเรอืน 

มวลชนสมัพนัธใ์นพื้นที่รบัผดิชอบของกองทพัเรอื

รอ้ยละ 30

2.3 กองทพัอากาศ                   8.9502 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                   8.9502 

กิจกรรม มวลชนสมัพนัธเ์พือ่ความปลอดภยัรอบที่ต ัง้ สนามบนิบ่อทอง จงัหวดัปตัตานี                   8.9502 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 1,000

2.4 กองบญัชาการกองทพัไทย                  20.8095 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  20.8095 

กิจกรรม โครงการส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  20.8095 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของกิจกรรมการดาํเนินงานที่สาํเรจ็ตามแผนงาน รอ้ยละ 90
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3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                   6.0000 

3.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 6.0000                  

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                  6.0000 

กิจกรรม พฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชน                   6.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนดา้นการท่องเที่ยวโดยชมุชนมกีารบรหิารจดัการตามเกณฑก์าร

พฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชนของประเทศไทย (CBT Thailand)

ชมุชน 9

4. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 184.3972 

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 139.6200 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                 139.6200 

กิจกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                139.6200 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไม่สงบในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยา

คน 7,189

4.2 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร                  44.7772 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  44.7772 

กิจกรรม ตาํบลม ัง่ค ัง่                  44.7772 

ตวัชี้วดักิจกรรม ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืนมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั 

และบา้นมคีวามคงทนถาวร

หลงั 2,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของครวัเรอืนที่ไดร้บัการปรบัปรุงและ

ซ่อมแซมบา้นเรอืนมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเป็นไปตามแผน    เดอืน 12

ตวัชี้วดักิจกรรม ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารอยู่ภายในวงเงนิ

ที่ไดร้บั    
รอ้ยละ 100

5. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  18.2000 

5.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  18.2000 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  10.7000 

กิจกรรม ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะอาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 10.7000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดร้บัการพฒันาทกัษะอาชพี

คน 2,500

โครงการที่ 2 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                   7.5000 

กิจกรรม ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  7.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษา ประชาชน และภาคีเครอืข่ายที่เขา้ร่วมโครงการ

สงัคมพหุวฒันธรรม

คน 5,000
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6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 156.0685 

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  14.9117 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 14.9117 

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ                  14.9117 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิอาชพี

ดา้นการเกษตร

ราย 400

6.2 กรมการขา้ว                  20.4634 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  20.4634 

กิจกรรม ตาํบล ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื                  20.4634 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

ความสามารถในการผลติขา้ว

ราย 4,750

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้กีารนาํความรู ้

ที่ไดไ้ปปรบัใชใ้นการผลติขา้ว

รอ้ยละ 80

6.3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  17.8020 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  17.8020 

กิจกรรม เสรมิสรา้งความพอเพยีงทางการเงนิแก่ประชาชนในตาํบลจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 17.8020 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนในตาํบลจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการฝึกอบรม

การบรหิารการเงนิ

ราย 9,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย ที่ไดร้บัการฝึกอบรมสามารถนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชนไ์ด ้

รอ้ยละ 63

6.4 กรมประมง                  22.4244 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 22.4244 

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ                  22.4244 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง ราย 2,910

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนลูกกุง้กุลาดาํที่ปลอ่ยลงสู่แหลง่นํา้ ตวั 4,000,000

6.5 กรมปศุสตัว ์                  22.0726 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22.0726 

กิจกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื                  22.0726 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิดา้นปศุสตัว ์ ราย 1,000

6.6 กรมพฒันาที่ดนิ                  16.4658 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  16.4658 

กิจกรรม ส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  16.4658 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มปีญัหาไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู ไร่ 12,666
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6.7 กรมวชิาการเกษตร                  24.1412 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 24.1412 

กิจกรรม การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ                  24.1412 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมจดัทาํเแปลงขยายผลการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติพชื

ราย 459

6.8 กรมส่งเสรมิการเกษตร                  17.7874 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  17.7874 

กิจกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัน่ค ัง่ ย ัง่ยนื                  17.7874 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้และส่งเสรมิพฒันาอาชพี

การเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่ นาํความรูท้ี่ไดร้บัไปปฏบิตัิในการประกอบอาชพีของ

ตนและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ราย 8,170

7. กระทรวงคมนาคม                 496.3210 

7.1 กรมทางหลวงชนบท                 496.3210 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                496.3210 

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 496.3210 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 61.621

ตวัชี้วดักิจกรรม ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 13

ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุงทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

8. กระทรวงพาณิชย์                   7.8748 

8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                   7.8748 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                  7.8748 

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพเกษตรกรเพือ่กา้วสู่การเป็นเกษตรกรนกัการตลาดมอือาชพี 

และส่งเสรมิช่องทางการจาํหน่าย

                  7.8748 

ตวัชี้วดักิจกรรม เกษตรกร/ผูป้ระกอบการในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพไม่นอ้ยกว่า

ราย 60

9. กระทรวงมหาดไทย              2,403.6975 

9.1 กรมการปกครอง                 584.0365 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                   8.3829 

กิจกรรม ส่งเสรมิพหุวฒัธรรมที่เขม้แขง็                   8.3829 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติอตัลกัษณศ์าสนาและสงัคม

พหุวฒัธรรม จชต.

กิจกรรม 3

โครงการที่ 2 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 538.6536 

กิจกรรม งานตาํบลม ัน่คง                 538.6536 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหมู่บา้นที่ไดร้บัการรบัจดัระบบรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย หมู่บา้น 1,969
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โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  37.0000 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ที่รฐั                  37.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัศูนยป์ฏบิตัิการอาํเภอ (ศปก.อ.) อาํเภอ 37

9.2 กรมที่ดนิ                  51.0343 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  51.0343 

กิจกรรม เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 51.0343 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแปลงที่เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิใหแ้ก่ประชาชน แปลง 15,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนที่ไดร้บัการออกโฉนดที่ดนิ มคีวามพงึพอใจในการใหค้วาม

เสมอภาคและรูส้กึม ัน่คงในการถอืครองโฉนดที่ดนิ ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้ รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั รอ้ยละ 100

9.3 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง              1,768.6267 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              1,768.6267 

กิจกรรม พฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 644.4476 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ ปลอดภยั

แห่ง 109

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50

กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ฟารม์ตวัอย่างฯ                  74.5714 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ ปลอดภยั

แห่ง 18

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50

กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้              1,049.6077 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ ปลอดภยั

แห่ง 106

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10. กระทรวงยุติธรรม                  46.2435 

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม                  25.2900 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                  25.2900 

กิจกรรม อาํนวยความยุติธรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 25.2900 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของจาํนวนประชาชนกลุม่ตวัอย่างในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รบัรูง้านอาํนวยความยุติธรรมของรฐั ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของประชาชนกลุม่เป้าหมายในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท้ี่มต่ีองานบรกิารของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรม

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

10.2 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ                   6.0923 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   6.0923 

กิจกรรม การเผยแพร่ และอบรมหลกัสทิธมินุษยชน รวมท ัง้กฎหมายระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวขอ้ง

                  6.0923 

ตวัชี้วดักิจกรรม สดัส่วนของจาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนเพิม่ขึ้นจากปี 2562 ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมวทิยากรกระบวนการผ่านเกณฑก์าร

ประเมนิความรูไ้ม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐัที่ไดร้บัการส่งเสรมิความรูด้า้น

สทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่นอ้ยกว่า

คน 3,990

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ที่ผ่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนตามเกณฑท์ี่

กาํหนดไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

10.3 กรมคุมประพฤติ                   6.7403 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   6.7403 

กิจกรรม อาํนวยความยุติธรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน

ในห่วงโซ่คุณค่า

                  6.7403 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูถ้กูคุมความประพฤติที่เขา้ร่วมโครงการกระทาํผดิเงือ่นไขการคุม

ความประพฤติไม่เกิน

รอ้ยละ 16

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูถ้กูคุมความประพฤติที่เขา้ร่วมโครงการ ราย 1,000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

10.4 กรมบงัคบัคดี                   1.2908 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   1.2908 

กิจกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพดา้นการบงัคบัคด ีการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท และ

การลดความเหลือ่มล ํา้ ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  1.2908 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมดา้นการบงัคบัคดแีละการไกลเ่กลีย่ขอ้

พพิาทมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบงัคบัคดี

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมใหค้วามรูด้า้นการบงัคบัคดแีละการไกล่

เกลีย่ขอ้พพิาท

ราย 900

10.5 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                   2.9440 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   2.9440 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุติธรรม และแกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนที่มี

ความเสีย่งหรอืเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณค์วามไม่ม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                  0.8130 

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็และเยาวชนที่มคีวามเสีย่งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณค์วาม

ไม่ม ัน่คงในพื้นที่

คน 75

กิจกรรม เสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                  2.1310 

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเรยีนในสถานศึกษา เดก็และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 

และประชาชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพือ่สรา้งการรบัรูเ้กี่ยวกบัความหลากหลายทาง

วฒันธรรมและวถิชีวีติเพือ่ลดความขดัแยง้และความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อ

การปฏบิตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ภาครฐั

คน 500

10.6 กรมราชทณัฑ์                   3.8861 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   3.8861 

กิจกรรม อาํนวยความยุติธรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                  3.8861 

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูต้อ้งขงัคดคีวามม ัน่คงไดร้บัการพฒันาพฤตินิสยั คน 400

ตวัชี้วดักิจกรรม เจา้หนา้ที่เรอืนจาํในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพในการควบคุมและแกไ้ขพฤตินิสยัผูต้อ้งขงัคดคีวามม ัน่คง

คน 30

11. กระทรวงแรงงาน                  12.0400 

11.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  12.0400 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 12.0400 

กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.0400 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาฝีมอืไดไ้ม่ตํา่กว่าเป้าหมาย คน 800
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12. กระทรวงวฒันธรรม                  79.1894 

12.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                  37.8290 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  37.8290 

กิจกรรม ส่งเสรมิพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  37.8290 

ตวัชี้วดักิจกรรม จดักิจกรรมร่วมกนัแบบสงัคมพหุวฒันธรรม กิจกรรม 4

12.2 กรมการศาสนา                   3.2522 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                   3.2522 

กิจกรรม การส่งเสรมิพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                   3.2522 

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่กาํหนด

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

12.3 กรมศิลปากร                  32.1500 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  32.1500 

กิจกรรม ส่งเสรมิพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  13.1500 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเกิดสงัคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึ้น กิจกรรม 4

กิจกรรม ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาเพือ่สนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  19.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโบราณสถานดา้นศาสนาที่ไดร้บัการบูรณะและพฒันา แห่ง 4

12.4 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                   5.9582 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                   5.9582 

กิจกรรม สานใจรกัษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้                   5.9582 

ตวัชี้วดักิจกรรม (เชงิปรมิาณ) : จาํนวนผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

ผลงาน 137

ตวัชี้วดักิจกรรม (เชงิคุณภาพ) : ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ

นาํมติิทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาพฒันาผลงาน

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม (เชงิเวลา) : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม (เชงิค่าใชจ่้าย/ตน้ทุน) :การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช ้

จ่ายงบประมาณ

รอ้ยละ 100

13. กระทรวงสาธารณสุข                  51.0054 

13.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  51.0054 

โครงการที่ 1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  51.0054 

กิจกรรม พฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และคุณภาพชวีติประชาชนในจงัหวดัชายแดน

ใตแ้บบบูรณาการ

                 51.0054 

ตวัชี้วดักิจกรรม  ความครอบคลุมของการฝากครรภก่์อน 12 สปัดาห ์ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 60

ตวัชี้วดักิจกรรม ความครอบคลุมของเดก็9เดอืน3ปี ไดร้บัการทาฟลูออไรดว์านิช

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

14. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

             1,493.9779 

14.1 ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              1,250.6633 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                 432.1310 

กิจกรรม ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาเพือ่สนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 382.8101 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนที่ทาํกิจกรรมร่วมกนับนพื้นฐานสงัคม

พหุวฒันธรรม

ราย 4,340

กิจกรรม ส่งเสรมิพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                  49.3209 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนที่ไดด้าํเนินกิจกรรมส่งเสรมิการเกิดสงัคม

พหุวฒันธรรม ไม่นอ้ยกว่า

ราย 1,500

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  54.5000 

กิจกรรม สรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  54.5000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนท ัง้ในและนอกพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตร้บัรู ้

เขา้ใจการดาํเนินงานของรฐัและสนบัสนุนนโยบายการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ไม่นอ้ยกว่า

ราย 1,850,000

โครงการที่ 3 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                 238.6276 

กิจกรรม อาํนวยความยุติธรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชนในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 38.6276 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนไดร้บัการอาํนวยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทยีมและ

มคีวามเชื่อม ัน่ ไม่นอ้ยกว่า

ราย 5,000

กิจกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบท ัง้ทางกาย จติใจ ตามหลกัศาสนา                 200.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบสามารถดาํรงตนอยู่ในสงัคม

ไดอ้ย่างปกติ

ราย 640

โครงการที่ 4 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 418.2096 

กิจกรรม ตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื                 418.2096 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ไม่นอ้ยกว่า

ครวัเรอืน 200,000

โครงการที่ 5 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 45.7287 

กิจกรรม พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมไรร้อยต่อ                  45.7287 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการพฒันาไรร้อยต่อ 

ไม่นอ้ยกว่า

ราย 400
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 6 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                  61.4664 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ที่รฐั                  51.4664 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหน่วยงานสามารถขบัเคลือ่นงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งทาํใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

กิจกรรม ติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการสาํคญั                  10.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผลสมัฤทธิ์ของการประสาน เร่งรดั ผลกัดนั และติดตาม

แผนบูรณาการเป็นไปตามเป้าหมายดา้นการพฒันา ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

14.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั                   1.0070 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล                   1.0070 

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาทุจรติคอรร์ปัชนั                   1.0070 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครอืข่ายที่เขา้รบัการอบรมภาครฐั/เอกชนในพื้นที่ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหน่วยงาน 3 จงัหวดัภาคใตท้ี่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA

 (85 คะแนนขึ้นไป) รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

14.3 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ                 242.3076 

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็                 242.3076 

กิจกรรม ส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 242.3076 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระภกิษุสามเณรในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการ

สนบัสนุนดา้นการศึกษาพระปรยิตัิธรรม

รูป 1,740

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระภกิษุ-สามเณรในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการ

ช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายรายรูป

รูป 3,798

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระธรรมทูตที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงาน

ดา้นเผยแผ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รูป 258

15. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ                   0.5730 

15.1 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ                   0.5730 

โครงการที่ 1 : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                   0.5730 

กิจกรรม เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน                   0.5730 

ตวัชี้วดักิจกรรม เจา้หนา้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวามตระหนกัในการเคารพสทิธิ

มนุษยชน

รอ้ยละ 75
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุนุแรงลดลง

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,271,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,271,300              บาท

1) การเพิม่ประสทิธภิาพการบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นความม ัน่คง 3,271,300              บาท

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี 6,672,600              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,672,600              บาท

1) สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการพดูคยุเพือ่สนัตสิุข

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,672,600              บาท

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

592,614,100           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 592,614,100           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 22,641,000             บาท

2) การตดิตัง้ระบบป้องกนัความปลอดภยัในเขตเมอืงระยะที ่2 ดว้ยระบบ

   กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 57,406,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 610,604,600            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 122,145,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 122,145,400            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 122,145,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,406,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 186,761,800            บาท

3) โครงการข่าวกรองเชงิรกุ 379,889,600            บาท

4) โครงการต่อตา้นข่าวกรองเชงิรกุ 34,200,000             บาท

5) โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพ ประสทิธผิลดา้นการข่าว 89,609,500             บาท

6) โครงการบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นความม ัน่คงพื้นที ่จชต. 8,867,400              บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล

ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุนุแรงลดลง รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบั 2560

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุนุแรงลดลง

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนผูเ้หน็ต่างสนบัสนุนแนวทางแกไ้ขปญัหาของภาครฐัเพิ่มข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 3 : นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต ้
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3,716,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,716,700              บาท

1) โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย 3,716,700              บาท

988,711,900           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 988,711,900           บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 612,534,100            บาท

2) โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและยุตกิารก่อเหตรุนุแรง 289,995,800            บาท

3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุพื้นทีช่ายแดน 1,073,300              บาท

4) โครงการรกัษาความปลอดภยัในพื้นทีเ่สีย่ง 58,451,200             บาท

5) โครงการสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชมุชนเป้าหมาย 26,657,500             บาท

102,871,500           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 102,871,500           บาท

1) โครงการป้องกนัและแกไ้ขภยัจากยาเสพตดิ รวมทัง้ภยัความม ัน่คงอืน่ๆ 102,871,500            บาท

139,890,800           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 139,890,800           บาท

1) โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัแนวคดิหวัรนุแรง 80,658,700             บาท

2) โครงการป้องกนัแนวคดิความรนุแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี 50,108,300             บาท

3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั 

   รวมทัง้ผูเ้คยกระทาํผดิในคดคีวามม ัน่คง 916,000                บาท

4) โครงการศึกษาและผลติชดุขอ้มลูเพือ่สลายแนวคดิหวัรนุแรง 8,207,800              บาท

13,325,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,325,400             บาท

1) โครงการสนบัสนุนการดาํเนนิงานพดูคยุเพือ่สนัตสิุข จชต. 13,325,400             บาท

6,557,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,557,300              บาท

1) โครงการภาคประชาสงัคมร่วมใจ 6,557,300              บาท

กระทรวงกลาโหม 

กองทพับก 

234,531,700           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 234,531,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 234,531,700            บาท

513,373,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 513,373,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 513,373,400            บาท

1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 513,373,400            บาท

1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 513,373,400            บาท

โครงการ : โครงการยบัยัง้เงนิที่สนบัสนุนการกระทาํผิดกฎหมาย

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล

ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน
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9,040,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,040,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 9,040,000              บาท

14,977,600             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,977,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 14,977,600             บาท

686,446,100           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 686,446,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 207,764,700            บาท

1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 207,764,700            บาท

   1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 207,764,700            บาท

478,681,400            บาท

44,505,700             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 44,505,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศ 44,505,700             บาท

26,350,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 26,350,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ 26,350,000             บาท

4,527,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,527,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบัประเดน็

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,642,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การอยู่

   ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม 1,885,800              บาท

60,968,200             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 60,968,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกกาํลงักายเพือ่สนัตสิุข 60,968,200             บาท

กองบญัชาการกองทพัไทย 

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการต่างประเทศ 

สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

กรมพลศึกษา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

2) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

กองทพัเรอื 

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน

50



กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 98,794,900             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 98,794,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 98,794,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบั

ปรญิญาตรใีนประเทศ 70,839,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนใต ้

27,955,000             บาท

50,603,400             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,603,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,603,400             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการจดัตัง้หอ้งเรยีนพเิศษ

   ScienceMathematicsProgram (SMP) 27,000,000           บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใช่จ่ายโครงการบณัฑติอาสาตาดกีากา้วไกล 2,170,400              บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูโรงเรยีนเอกชนเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตร

   ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีครู 3,600,000              บาท

7,363,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการสอนเสรมิภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

   (ภาษาองักฤษ ภาษามาลายู และภาษาจนี) แก่นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย

   ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาของบคุลากรสายสอนในระดบั

   กลุม่ประถมและมธัยมเพือ่เสน้ทางความกา้วหนา้ทางอาชพี 2,800,000              บาท

7) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการการเรยีนการสอนและบรกิารวชิาการ

   ส่งเสรมิพหวุฒันธรรมศาสนวถิ ี1 วดั 1 อาํเภอ 4,670,000              บาท

53,209,000             บาท

1. งบลงทนุ 9,208,800              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,208,800              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,208,800              บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 9,208,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ 9,208,800              บาท

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการอ่านภาษาไทยของนกัเรยีนช่วงช ัน้ที ่1 (ป.1-ป.3)

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
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2. งบเงนิอดุหนุน 44,000,200             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 44,000,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการหอ้งเรยีนพเิศษ Sciecne Mathematics Program

   (SMP) ในโรงเรยีนเป้าหมายพื้นทีจ่งัหวดัยะลา 17,500,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 26,500,000             บาท

1,650,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,650,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,650,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้ง

   เพือ่สนบัสนุนการแกป้ญัหา 1,650,000              บาท

6,492,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,492,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,492,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่ข่าว 6,492,000              บาท

405,395,900           บาท

1. งบดาํเนินงาน 85,206,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,334,900             บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,000,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 18,976,900             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 1,640,000              บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,840,000              บาท

(6) วสัดงุานบา้นงานครวั 12,147,600             บาท

(7) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 6,882,500              บาท

(8) วสัดอุืน่ ๆ 5,910,000              บาท

(9) วสัดปุระจาํกองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษา

    ดนิแดน 14,937,900             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,872,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,872,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง 

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน
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2. งบลงทนุ 304,976,000           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 304,976,000           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 304,976,000           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 196,272,000            บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,552,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 117 หน่วย)

(2) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลบา้นนอก อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท

(3) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลนาประดู่  อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท

(4) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลสาคอบน อาํเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท

(5) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลบางปู อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท

(6) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลยะหา อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท

(7) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท

(8) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลมะนงัตายอ อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท

(9) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะตอนเดยีว 

ชดุคุม้ครองตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท

(10) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษ

ที ่2 อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท

(11) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ

กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,690,000              บาท

(12) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ

กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,690,000              บาท

(13) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ

กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท

(14) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองบงัคบัการ

กองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,690,000              บาท

(15) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองรอ้ยอาสา

รกัษาดนิแดน อาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,690,000              บาท

(16) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองรอ้ยอาสา

รกัษาดนิแดน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,690,000              บาท

(17) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองรอ้ยอาสา

รกัษาดนิแดน อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,690,000              บาท
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ไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองรอ้ยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท

(19) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 1,920,000              บาท

(20) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,920,000              บาท

(21) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,920,000              บาท

(22) รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ตํา่กวา่ 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดน

จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 1,920,000              บาท

(23) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(24) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(25) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(26) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(27) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(28) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(29) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(30) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(31) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(32) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(33) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท

(34) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 3,800,000              บาท
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(35) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(36) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(37) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(38) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(39) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอกรงปินงั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(40) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(41) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(42) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(43) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(44) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(45) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(46) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(47) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(48) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(49) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(50) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(51) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(52) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(53) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท
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(54) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(55) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 3,800,000              บาท

(56) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(57) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(58) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท

(59) รถยนตห์ุม้เกราะกนักระสุนแบบตรวจการณ์อเนกประสงค ์

กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 3,800,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์าวธุ 108,704,000            บาท

(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 108,704,000            บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3,248 หน่วย)

13,303,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,383,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,383,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,383,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 5,920,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,920,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาแก่นกัศึกษาชาวไทยมสุลมิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,920,000              บาท

800,000                บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 800,000                บาท

1) โครงการส่งเสรมิมาตรฐานการคุม้ครองพยานคดคีวามม ัน่คง

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 800,000                บาท

2,936,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,936,000              บาท

1) โครงการการดาํเนนิงานดา้นการข่าวศูนยข์อ้มลูความม ัน่คงและอาชญากรรม

   ภยัแทรกซอ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,936,000              บาท

9,496,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,496,200              บาท

1) โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนท์างนติวิทิยาศาสตร์

เพือ่การขยายงานการข่าวคดอีาชญากรรม และการใหบ้รกิารนติวิทิยาศาสตร์

สู่ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200              บาท

กระทรวงยตุิธรรม 

กรมสอบสวนคดีพเิศษ 

สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
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146,135,900           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 86,860,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 86,860,900             บาท

1) เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความไม่สงบ 

   3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 86,860,900             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 59,275,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวทาง

   โรงเรยีนพระดาบส 2,970,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษาปอเนาะ 13,789,400             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 4,849,200              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจในสถานศึกษาเอกชน 15,034,300             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,283,400             บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาไทย

   ในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างย ัง่ยนื 4,636,200              บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาติ

   ศาสนา พระมหากษตัรยิข์องสถานศึกษาเอกชนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,381,400              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการตน้กลา้เยาวชนโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,331,100              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 562,851,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 410,526,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 410,526,300           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,000,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 101,843,800            บาท

(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,645,000              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลช่วยปฏบิตังิาน 241,200,000            บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 651,500                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 58,186,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 149,280,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 149,280,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนภมูทิายาท 116,000,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนครูและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บัการศึกษาสูงขึ้น 10,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนเพือ่สรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(โรงเรยีนอปุถมัภ)์ 23,280,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,045,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 3,045,000              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

57



97,813,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 78,965,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,965,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 13,579,200             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 41,216,700             บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 2,900,000              บาท

(4) วสัดกุารศึกษา 21,270,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 18,847,500             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,847,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,147,500             บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการนกัเรยีนเรยีนดมีคีวามสามารถในจงัหวดัชายแดนภาคใตศึ้กษา

ต่อสายอาชพี 8,700,000              บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

17,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 17,000,000             บาท

1) โครงการพฒันาคณุภาพชวีติผูผ่้านการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิ

   ยาเสพตดิในพื้นที ่จชต. 17,000,000             บาท

23,855,800             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 23,855,800             บาท

1) โครงการเสรมิการพฒันาการศึกษาโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 23,855,800             บาท

40,423,800             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 40,423,800             บาท

1) โครงการสานสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจภายในและต่างประเทศ 10,423,800             บาท

2) โครงการสนบัสนุนภาคประชาสงัคมร่วมสรา้งพื้นทีส่นัตสิุขขนาดเลก็ 30,000,000             บาท

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของ ประชาชน 248,165,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,136,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,136,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,136,000             บาท

2. งบลงทนุ 231,029,500           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 231,029,500           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 224,069,500           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 28,136,000             บาท

(1) โครงการจดัหาเรอืตรวจการณ์และรถจกัรยานยนต ์สาํหรบัใชใ้นภารกจิเฝ้า

ตรวจจดัระเบยีบชายแดนในพื้นที ่จชต. ศปก.ตร.สน.ตาํบลสะเตง 

อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 28,136,000             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้งเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ
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2.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 195,933,500            บาท

(1) โครงการจดัหาอาวธุยุทโธปกรณ์สาํหรบักาํลงัพลใหม่ 1,700 อตัรา 

ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 195,933,500            บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,960,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 3,480,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 3,480,000              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,480,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย) 3,480,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิที่ถกูตอ้ง

เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา 7,964,700              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,964,700              บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,475,800              บาท

(1) โครงการบูรณาการและพฒันางานซกัถามของศูนยพ์ทิกัษส์นัต ิกกล.ตร.จชต. 

ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 1,475,800              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 6,488,900              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,488,900              บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กรมประชาสมัพนัธ ์

27,060,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 27,060,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารสรา้งสนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 24,450,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบคุลากรทีม่คีวามรูภ้าษามลายูถิน่ 2,610,000              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

50,679,500             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 50,679,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติของ

ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 50,679,500             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชน ทกุหมู่เหล่าอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเพิ่มข้ึน
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สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 75,156,300             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 75,156,300             บาท

1) การขบัเคลือ่น กาํกบั และตดิตามผลตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตดิา้น

ความม ัน่คง 10,540,000             บาท

2) การเสรมิสรา้งความเขา้ใจการดาํเนนินโยบายของรฐัและเรือ่งสทิธมินุษยชนโดย

กลไกของรฐับาล 5,317,300              บาท

3) การอาํนวยการ ประสานงาน นาํนโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใตไ้ปสู่การปฏบิตัิ 10,301,700             บาท

4) การขบัเคลือ่นงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความไม่สงบใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,000,000              บาท

5) การขบัเคลือ่นงานโดยความร่วมมอืของภาครฐักบัภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,234,200             บาท

6) เงนิค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,763,100             บาท

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

48,704,700             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 48,704,700             บาท

1) โครงการส่งเสรมิทาํนุบาํรงุกจิกรรมทางศาสนาใน จชต. 40,065,800             บาท

2) โครงการนาํไทยกลบัสู่ถิน่ฐานเดมิ 6,868,700              บาท

3) โครงการส่งเสรมิพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 1,770,200              บาท

153,812,500           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 153,812,500           บาท

1) โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก จชต. 153,812,500            บาท

1,176,100              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,176,100              บาท

1) โครงการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงท ัง้ทางกาย จติใจ 

และจติวญิญาณ 546,900                บาท

2) โครงการเผยแพร่ และอบรมหลกัสทิธมินุษยชนรวมทัง้กฎหมายระหวา่งประเทศ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 629,200                บาท

18,156,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 18,156,000             บาท

1) โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื 18,156,000             บาท

29,955,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 29,955,400             บาท

1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ทีร่ฐั 26,955,400             บาท

2) โครงการตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานโครงการสาํคญั 3,000,000              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
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กระทรวงกลาโหม 

กองทพับก

12,332,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 12,332,000             บาท

1)  ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 12,332,000             บาท

กองทพัเรอื

15,500,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 15,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 15,500,000             บาท

กองทพัอากาศ

8,950,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,950,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นที่ 8,950,200              บาท

กองบญัชาการกองทพัไทย

20,809,500             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 20,809,500             บาท

1) โครงการส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคณุภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,809,500             บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา

 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

6,000,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 6,000,000              บาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

139,620,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000              บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 200,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 800,000                บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 137,620,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 137,620,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 137,620,000            บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

44,777,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 44,777,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,777,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,000,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,988,000              บาท

(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,789,200              บาท

(4) วสัดกุ่อสรา้ง 40,000,000             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

10,700,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,700,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,700,000             บาท

1) โครงการสนบัสนุนบทบาทวทิยาลยัชมุชนในการส่งเสรมิอาชพีในเขตพฒันาพเิศษ

เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,700,000             บาท

7,500,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,500,000              บาท

1) โครงการส่งเสรมิการอยู่รวมกนัอย่างสนัตขิองสงัคมพหวุฒันธรรมในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,500,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

14,911,700             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 14,911,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรในพื้นทีเ่ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,911,700             บาท

กรมการขา้ว

20,463,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,463,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,463,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,150,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,057,700              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 910,700                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นทิรรศการ 880,000                บาท

(5) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 200,000                บาท

(6) วสัดกุารเกษตร 14,265,000             บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2. งบลงทนุ 1,000,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,000,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารเกษตร 1,000,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,802,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,802,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,802,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,011,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,596,500             บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,618,400              บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 576,100                บาท

กรมประมง

22,424,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 22,424,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,424,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,041,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,800                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 100,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,404,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,902,100              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 154,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,278,900              บาท

(8) วสัดกุ่อสรา้ง 50,000                  บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 80,000                  บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 50,000                  บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 58,100                  บาท

(12) วสัดกุารเกษตร 14,905,500             บาท

กรมปศสุตัว ์

22,072,600             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,852,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,852,600              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 540,500                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 80,900                  บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 390,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 67,000                  บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 224,200                บาท

(6) วสัดเุวชภณัฑ์ 250,000                บาท

(7) วสัดกุารเกษตร 300,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 20,220,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,220,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสิุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,220,000             บาท

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 16,465,800             บาท

1. งบลงทนุ 16,465,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,465,800             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,465,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 16,465,800             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 16,465,800             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 12,666 หน่วย)

กรมวชิาการเกษตร

24,141,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 24,141,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,141,200             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 298,100                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,101,800              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,702,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 906,100                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 806,400                บาท

(6) วสัดกุ่อสรา้ง 162,800                บาท

(7) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,340,500              บาท

(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 219,800                บาท

(9) วสัดกุารเกษตร 7,603,700              บาท

กรมส่งเสรมิการเกษตร

17,787,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,787,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,787,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 582,700                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,420,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,643,700              บาท

(4) วสัดกุารเกษตร 10,141,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวงชนบท

496,321,000           บาท

1. งบลงทนุ 496,321,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 496,321,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 496,321,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 363,708,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1.985 หน่วย) 9,870,000              บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.4207 - บ.ราษฎรพ์ฒันา อ.สุครินิ จ.นราธวิาส 1.700 กม. 17,200,000             บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.42 - ศูนยค์รูใต ้อ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ี1.770 กม. 13,460,000             บาท

(4) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.กาหย ีอ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ี1.800 กม. 15,590,000             บาท

(5) ถนนสายแยก ทล.410 - ฝายละแอ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 1.680 กม. 36,320,000             บาท

(6) ถนนสาย บ.การแียซง - บ.บ่อหา้ อ.รามนั จ.ยะลา 1.925 กม. 14,999,000             บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุ่ง อ.เทพา จ.สงขลา 2.000 กม. 14,999,000             บาท

(8) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ลาแล อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 0.956 กม. 14,999,000             บาท

(9) ถนนสาย ปน.2020 แยก ทล.42 - บ.บาซากาจ ิอ.ยะหริง่, มายอ, 

ยะรงั จ.ปตัตาน ี1.700 กม. 15,000,000             บาท

(10) ถนนสาย ปน.3014 แยก ทล.409 - บ.ม่วงเตี้ย อ.โคกโพธิ์, แม่ลาน,

หนองจกิ จ.ปตัตาน ี1.700 กม. 15,000,000             บาท

(11) ถนนสาย ปน.2064 แยก ทล.42 - บ.ปหุรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตาน ี

1.700 กม. 15,000,000             บาท

(12) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิเหลง็ใต ้อ.เจาะไอรอ้ง จ.นราธวิาส 

2.690 กม. 13,990,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,490,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,990,000             บาท

(13) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิบ.ไอรบ์าลอ อ.จะแนะ จ.นราธวิาส 65 ม. 16,799,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,999,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,799,000             บาท

(14) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบรุ ีอ.สายบรุ ีจ.ปตัตาน ี0.650 กม. 13,767,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,267,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,767,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(15) ถนนสาย บ.จอืแรนบิง - บ.แนบ ุ(ตอนที ่2) อ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ี

5.100 กม. 20,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(16) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที ่2) อ.ปะนาเระ 

จ.ปตัตาน ี3.500 กม. 19,835,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,835,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,835,000             บาท

(17) ถนนสาย บ.ตอืระมเูดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปินงั จ.ยะลา 3.000 กม. 17,446,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,810,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,364,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,446,000             บาท

(18) ถนนสาย บ.ทเุรยีนสามตน้ - บ.บยีอนอก อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 

2.750 กม. 17,140,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,540,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,140,000             บาท

(19) ถนนสาย บ.บูเกะ๊ซาย ีม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม. 19,998,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,998,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,998,000             บาท

(20) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา 2.200 กม. 18,996,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,750,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,754,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,996,000             บาท

(21) ถนนสายจอืกอ บ.ไอรก์าแซ อ.ศรสีาคร, จะแนะ จ.นราธวิาส 6.000 กม. 7,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.4155 - บ.กอืบงซกิห ์อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 3.100 กม. 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(23) ถนนสายแยก ทล.4241 - สวนไมด้อกสุครินิ อ.สุครินิ จ.นราธวิาส 

3.000 กม. 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(24) ถนนสายแยก ทช.ปน.6083 - ทล.4071 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตาน ี

3.400 กม. 5,900,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,900,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,600,000             บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,500,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) 1,500,000              บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 7,889,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย) 7,889,000              บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 123,224,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 30,154,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.2031 แยกทางหลวง

หมายเลข 42 - ถนนสาย ข ผงัเมอืงรวมเมอืงสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นราธวิาส 1 แห่ง 14,950,000             บาท

(3) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง

หมายเลข 4136 - ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(4) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3040 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นกระป๋อง อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 11,000,000             บาท

(5) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้าการผลติ - 

บา้นรตันกติต ิ1 อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(6) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.3072 แยกทางหลวง

หมายเลข 408 - บา้นคูนายสงัข ์อ.จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(7) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง

หมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง อ.เบตง, ธารโต จ.ยะลา 1 แห่ง 15,120,000             บาท

กระทรวงพาณิชย ์

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

7,874,800              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,874,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการคา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,874,800              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

8,382,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,082,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,082,900              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,082,900              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 300,000                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 300,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนยีมประเพณี 300,000                บาท

538,653,600           บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,593,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,593,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,993,600             บาท

(2) วสัดสุนามและการฝึก 3,600,000              บาท

2. งบลงทนุ 34,500,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,500,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 34,500,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑอ์าวธุ 34,500,000             บาท

(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 34,500,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,500 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 485,560,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 485,560,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

ป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 472,560,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ประจาํป้อมยามสาํหรบัชดุรกัษาความ

ปลอดภยัหมู่บา้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้1769 ชดุ 13,000,000             บาท

37,000,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 37,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,000,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยป์ฏบิตักิารอาํเภอ 37,000,000             บาท

กรมที่ดิน 

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 51,034,300             บาท

1. งบดาํเนินงาน 51,034,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,034,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 310,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 17,810,900             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 432,000                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000                บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง
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(5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ดาํเนนิการตามโครงการ (ค่าใชจ่้ายของทีท่าํการศูนย ์ฯ/ 

ค่าแจกโฉนด) 378,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,808,900             บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 132,000                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,074,000              บาท

(9) วสัดคุอมพวิเตอร์ 368,000                บาท

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

1,768,626,700         บาท

1. งบลงทนุ 1,768,626,700         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,768,626,700         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,768,626,700         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 578,108,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 474,153,600            บาท

รวม 92 รายการ (รวม 92 หน่วย)

(2) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายมนุ ี- จาบงั หมู่ที ่3 ตาํบลจะแหน 

อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

ความยาว 4.400 กโิลเมตร 1 แห่ง 4,140,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,708,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,141,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,425,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,140,400              บาท

(3) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายควนธง หมู่ที ่11, หมู่ที ่2 

ตาํบลนํา้ขาว อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 2.100 กโิลเมตร 1 แห่ง 16,200,000             บาท

(4) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายป่ากนั-หลกัเขต 30 หมู่ที ่1 

ตาํบลประกอบ อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 4.470 กโิลเมตร 1 แห่ง 18,774,000             บาท

(5) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายหา้แยก - นํา้ตกไอรต์อืดอ หมู่ที ่1

ตาํบลศรบีรรพต  อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 3.000 กโิลเมตร  1 แห่ง 10,800,000             บาท

(6) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายบา้นหวา้หลงั-คูนายสงัข ์หมู่ที ่10

ตาํบลนาหวา้ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 3.880 กโิลเมตร 1 แห่ง 13,580,000             บาท

(7) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายควนคราม หมู่ที ่8 

ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร

ระยะทาง 4.100 กโิลเมตร 1 แห่ง 11,480,000             บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(8) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายบา้นกระอาน หมู่ที ่4 - บา้นควนกลอย 

หมู่ที ่10 ตาํบลท่าม่วง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

ระยะทาง 4.500 กโิลเมตร 1 แห่ง 18,900,000             บาท

(9) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชน สายไอรล์าคอ-ไอรล์าคอใน หมู่ที ่5 

ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

3.500 กโิลเมตร 1 แห่ง 10,080,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,220,518,700         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 41,340,800             บาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ระบบระบายนํา้พรอ้มถนน เพือ่รองรบัอทุกภยัของเมอืง 

บรเิวณพื้นทีต่าํบลรูสะมแิล ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ี

ความยาว 1,100 เมตร (ระยะที ่2) 1 แห่ง 4,761,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,571,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,666,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,761,900              บาท

(3) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะปากแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มงานปรบัภมูทิศัน ์

หมู่ที ่6 บา้นสวนสมเดจ็ ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ี

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 1,750,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท

(4) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมปตัตาน ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ี

ระยะที ่2 1 แห่ง 10,651,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,106,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,242,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,651,400             บาท
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(5) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ีบรเิวณชมุชน

หา้แยกกาํปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 

ความยาว 2,225 เมตร 1 แห่ง 14,023,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 98,775,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,760,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,176,900             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,815,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,023,100             บาท

(6) โครงการก่อสรา้งและพฒันาระบบระบายนํา้พื้นทีช่มุชนคูหามขุ 

และพื้นทีช่มุชนตลาดเมอืงใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 8,915,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 84,990,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,058,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,016,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,915,000              บาท

(7) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่2) ตาํบลกะลวุอ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 2,623,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,559,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,623,500              บาท

(8) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นโคกปาฆาบอืซา (ระยะที ่2) ตาํบลกะลวุอ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส  1 แห่ง 1,609,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,250,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,609,600              บาท

(9) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นโคกโก (ระยะที ่2) ตาํบลโตะ๊เดง็ อาํเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,293,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,293,200              บาท
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(10) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นปาลูกากาบสั (ระยะที ่2) ตาํบลเอราวณั อาํเภอแวง้ 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,293,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,293,200              บาท

(11) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่2) ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส  1 แห่ง 2,341,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,700,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,940,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,418,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,341,500              บาท

(12) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

บา้นป่าไผ่ (ระยะที ่2) ตาํบลตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ 

จงัหวดันราธวิาส  1 แห่ง 1,609,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,250,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,609,600              บาท

(13) โครงการปรบัภมูทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 

บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่2) ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 5,107,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,570,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,115,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,346,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,107,600              บาท

(14) โครงการก่อสรา้งถงัเก็บนํา้ใสสาํหรบัโรงผลตินํา้ประปา ตาํบลรูสะมแิล

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ี1 แห่ง 7,430,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,497,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,997,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,069,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,430,400              บาท
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(15) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองมาํบงั 

บรเิวณขา้งสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัสตูล ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง 5,788,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,510,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,788,300              บาท

(16) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุไหงปาด ีบรเิวณวดัประชมุชล

ธารา หมู่ที ่6 ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 6,495,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,930,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,848,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,495,400              บาท

(17) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองไอกานูวา บรเิวณศูนยฝึ์กวชิาชพี

อาํเภอสุครินิ หมู่ที ่6 ตาํบลมาโมง อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 2,158,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,850,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,572,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,119,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,158,200              บาท

(18) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก (จดุที ่1) 

บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส

ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 2,851,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,340,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,159,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,329,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,851,000              บาท

(19) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว หมู่ที ่1 

ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 6,867,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,250,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,867,200              บาท
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(20) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอเหนอื 

(จดุที ่1) หมู่ที ่13 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 3,527,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,910,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,527,200              บาท

(21) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊ปูตอเหนอื 

(จดุที ่2) หมู่ที ่13 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 3,587,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,970,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,587,200              บาท

(22) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั หมู่ที ่3 

ตาํบลตนัหยงมสั อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 2,147,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,370,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,147,700              บาท

(23) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู หมู่ที ่6 

ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส (ต่อเนื่อง) 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 4,927,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,310,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,851,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,531,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,927,200              บาท

(24) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั เขตเทศบาล

ตาํบลตนัหยงมสั หมู่ที ่1 ตาํบลตนัหยงมสั อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 5,617,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,840,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,253,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,617,700              บาท
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(25) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก 

หมู่ที ่1 ตาํบลมะรอืโบออก อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง 6,464,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,820,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,564,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,791,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,464,300              บาท

(26) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกอืน ี(ต่อเนื่อง) เขตเทศบาล

ตาํบลตน้ไทร หมู่ที ่1 ตาํบลปะลกุาสาเมาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 504,800                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,570,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,572,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,493,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 504,800                บาท

(27) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก  

เขตเทศบาลตาํบลบูเกะ๊ตา หมู่ที ่2 ตาํบลโละ๊จูด อาํเภอแวง้ 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 6,381,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,870,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,159,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,329,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,381,000              บาท

(28) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองสามคัค ี(ฝัง่ถนน

สามคัค ีสาย ก) บรเิวณโรงพยาบาลปตัตาน ีถงึ วทิยาลยัอาชวีศึกษา

ปตัตานตีาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 1,035 เมตร

1 แห่ง 25,285,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,860,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,501,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,073,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,285,300             บาท

(29) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีบรเิวณโคง้ยะหริง่ฝัง่

จะบงัตกิอ และบรเิวณเขือ่นจะบงัตกิอถงึสะพานเฉลมิพระเกยีรต ิ

ตาํบลจะบงัตกิอ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 5,309,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,544,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,707,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,527,100              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,309,500              บาท
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(30)  โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัการกดัเซาะปากแม่นํา้ปตัตาน ี

พรอ้มปรบัภมูทิศัน ์บา้นสวนสมเดจ็ (ระยะที ่3) ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 14,134,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,980,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,950,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,895,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,134,300             บาท

(31) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เลยีบถนนสายมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

 พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลรูสะมแิล 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 725 เมตร 1 แห่ง 14,214,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,770,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,617,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,214,800             บาท

(32) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตาช ีตาํบลตาช ี

อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 8,121,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,585,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,171,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,121,400              บาท

(33) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ บรเิวณชมุชน

บา้นจารู เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 

ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง 8,515,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,106,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,027,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,563,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,515,500              บาท

(34) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ บา้นสองพีน่อ้ง หมู่ที ่1 ตาํบลท่าโพธิ์ 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 4,537,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,429,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,537,500              บาท
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(35) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา 

บรเิวณกโุบรบ์า้นหวัสะพาน หมู่ที ่7 ตาํบลคูเต่า อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 4,608,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,187,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,608,500              บาท

(36) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ)

บา้นชายคลอง หมู่ที ่3 ตาํบลบา้นพร ุอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,547,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,700,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,978,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,547,500              บาท

(37) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่บา้นท่าโพธิ์ หมู่ที ่3 ตาํบลท่าโพธิ์ 

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง 4,710,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,999,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,810,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,478,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,710,500              บาท

(38) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบรเิวณชมุชนขนมจนี 

หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 7,938,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,385,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,080,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,366,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,938,100              บาท

(39) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบา้นคลองขดุ หมู่ที ่9 

(ช่วงที ่1) ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 6,615,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท
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(40) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองมาํบงัเชื่อม

คลองตายาย ซอยผลทว ีตาํบลคลองขดุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 

ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 8,266,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,440,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,266,100              บาท

(41) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองมาํบงั 

บรเิวณโครงการจดัรูปทีด่นิฯ ตาํบลควนขนั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 

ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 8,276,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,450,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,276,100              บาท

(42) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบา้นในใส หมู่ที ่15 

ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 7,717,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(43) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบา้นวงัช่อนชยั หมู่ที ่17 

ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 7,717,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,680,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,717,700              บาท

(44) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบรเิวณชมุชน

ตลาดสดพฒันา หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 6,615,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท
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(45) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองละง ูบา้นคลองขดุ หมู่ที ่9

(ช่วงที ่2) ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 6,615,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,155,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,615,900              บาท

(46) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูบา้นคลองขดุ หมู่ที ่9 

(จดุที2่ หลงัปัม๊ปตท.) ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 

ความยาว 300  เมตร 1 แห่ง 11,497,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,497,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,502,500              บาท

(47) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองมาํบงั 

หมู่ที ่2 บา้นกะด ุตาํบลควนขนั อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 4,821,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,350,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,270,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,821,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,259,000             บาท

(48) การศึกษาจดัทาํแผนแม่บทและสาํรวจออกแบบการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้1 รายการ 8,083,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,083,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,916,700             บาท

(49) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูจากบรเิวณกโุบร ์- 

สวนสาธารณะเทศบาลตาํบลกาํแพง หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ู

จงัหวดัสตูล ช่วงที ่1  ความยาว 500  เมตร  1 แห่ง 10,269,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,800             บาท
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(50) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูหมู่ที ่15 บา้นในใส - 

หมู่ที ่17 บา้นวงัช่อนชยั ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ช่วงที ่1 

ความยาว 500  เมตร  1 แห่ง 10,269,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,800             บาท

(51) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูหมู่ที ่3 บา้นเกาะยวน 

ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 400  เมตร  1 แห่ง 11,040,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(52) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายหาดบางศิลา ตาํบลละง ู

อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 9,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(53) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมู่ที ่4 

ตาํบลคลองอู่ตะเภา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 20,859,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 95,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,100,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,859,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,540,800             บาท

(54) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายทะเล บา้นทุ่งสะโบะ๊ หมู่ที ่2 

ตาํบลทุ่งบหุลงั อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ความยาว 480 เมตร  1 แห่ง 11,960,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,840,000              บาท
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(55) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันค์ลองตายาย

ช่วงที ่1 ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 

ความยาว 500 เมตร  1 แห่ง 8,557,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,557,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,442,300             บาท

(56) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่1)  ตาํบลจะบงัตกิอ  

อาํเภอเมอืงปตัตาน ี จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 19,402,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 42,180,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,436,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,402,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,341,200             บาท

(57) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่2)  ตาํบลจะบงัตกิอ  

อาํเภอเมอืงปตัตาน ี จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 17,739,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 42,490,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,498,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,739,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,252,400             บาท

(58) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่3) ตาํบลจะบงัตกิอ 

อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 435 เมตร 1 แห่ง 17,130,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,030,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,206,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,130,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,694,000             บาท

(59) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอเุทน บรเิวณพรบุาโกย - 

สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 1,160 เมตร 1 แห่ง 26,696,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 98,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,696,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,703,400             บาท
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(60) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ บรเิวณชมุชน

เปาะยาน ีเขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 900 เมตร 1 แห่ง 26,468,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,468,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,531,200             บาท

(61) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตาช ี(ระยะที ่2) ตาํบลตาช ี

อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง 15,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(62) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นกวัลอตะ๊ 

หมู่ที ่4 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  

ความยาว  600  เมตร 1 แห่ง 13,186,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,186,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,213,300              บาท

(63) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 

(จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 11,883,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(64) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก  บรเิวณบา้นแลแบะ๊ 

หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 11,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,750,000             บาท
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(65) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก

(จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลมะรอืโบออก อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 8,775,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,775,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,945,000              บาท

(66) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั บรเิวณบา้นลาไม 

หมู่ที ่5 ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 8,263,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,263,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,736,800             บาท

(67) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัโตะ๊โมะ๊ บรเิวณวดัโตะ๊โมะ๊ 

ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,687,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,100,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,687,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,712,500              บาท

(68) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นแม่ทอมออก 

หมู่ที ่4 ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 12,357,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,357,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,642,900              บาท

(69) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา บา้นบ่อเตย หมู่ที ่1

ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 13,685,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,750,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,685,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,115,000             บาท
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(70) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมู่ที ่2 

ตาํบลบา้นหาร อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 12,271,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,271,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,128,100              บาท

(71) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกเหนอื

หมู่ที ่5 ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง 11,160,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,160,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,120,000              บาท

(72) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูจากบรเิวณชมุชน

ขนมจนี หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 350 

เมตร 1 แห่ง 9,660,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,660,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,140,000              บาท

(73) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเบตง ตาํบลยะรม 

อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แห่ง 18,962,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,962,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,437,900             บาท

(74) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ีบรเิวณสะพาน

เมอืงนบิง ตาํบลยุโป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 800 เมตร 1 แห่ง 21,514,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,700,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,514,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,285,300             บาท
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(75) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองบอืตงิ (ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา)

ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 13,097,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,370,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,274,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,097,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,999,000             บาท

(76) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองสามคัค ี

(ฝัง่โรงพยาบาลปตัตาน)ี บรเิวณโรงพยาบาลปตัตาน ีถงึวทิยาลยั

อาชวีศึกษาปตัตาน ีตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง 14,750,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,330,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,066,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,750,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,513,700             บาท

(77) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมบรเิวณรมิคลองกระแนร ี

พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 11,446,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,480,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,446,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,473,600              บาท

(78) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 

(จดุที ่3) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 11,883,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท

(79) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊ 

(จดุที ่4) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 11,883,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,516,700              บาท
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(80) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั เขตเทศบาล

ตาํบลตนัหยงมสั (จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลตนัหยงมสั อาํเภอระแงะ 

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 9,125,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,125,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,875,000             บาท

(81) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่1) 

หมู่ที ่2 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 8,212,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,212,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,387,500             บาท

(82) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่1) 

หมู่ที ่7 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(83) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นแหร บรเิวณวดัศรนีคร

ตาํบลครีเีขต อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง 20,453,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 42,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,453,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,546,900             บาท

(84) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ บรเิวณชมุชน

กาํปงบารู ตาํบลสะเตงนอก อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 820 เมตร 1 แห่ง 24,062,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,937,500             บาท

86



(85) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ี

บรเิวณบา้นบนันงัสตา ตาํบลบนันงัสตา อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 420 เมตร 1 แห่ง 11,699,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,700,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,940,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,699,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,060,600             บาท

(86) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั พรอ้มปรบัปรงุ 

ภมูทิศัน ์(ฝัง่ซา้ย) บา้นดอนรกั หมู่ที ่1 ตาํบลดอนรกั อาํเภอหนองจกิ

จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 12,228,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,930,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,786,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,228,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,915,800              บาท

(87) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั 

พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ฝัง่ขวา) บา้นดอนรกั หมู่ที ่1 ตาํบลดอนรกั 

อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 12,126,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,730,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,746,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,126,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,858,000              บาท

(88) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองกูลูวง (ฝัง่ซา้ยและขวา) 

บา้นกนัร ีหมู่ที ่4 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง 11,146,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,280,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,146,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,973,300              บาท

(89) โครงการก่อสรา้งระบบระบายนํา้เพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วม บรเิวณ

ถนนสุขยางค ์เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 20,413,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 38,200,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,640,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,413,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,146,900             บาท

87



(90) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการตามผงัเมอืงชมุชน

เทศบาลตาํบลตน้ไทร อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 9,788,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,788,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,211,500              บาท

(91) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะฝัง่ซา้ย 

(ตอนที ่2) บา้นกะลูแป หมู่ที ่5 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 745 เมตร 1 แห่ง 16,280,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,080,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,280,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,040,000             บาท

(92) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่2) 

หมู่ที ่2 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง 8,410,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,650,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,530,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,410,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,709,800             บาท

(93) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่2) 

หมู่ที ่7 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(94) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ในรชักาลที ่9 บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่4) ตาํบลกะลวุอ 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 11,800,000             บาท

(95) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ในรชักาลที ่9 บา้นปาฆาบอืซา (ระยะที ่4) ตาํบลกะลวุอ 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 13,300,000             บาท

(96) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองคู บา้นหวัควน หมู่ที ่11 ตาํบลนํา้

ขาว อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(97) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนาทว ีหมู่ที ่1 ตาํบลท่าประดู่ 

อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 14,500,000             บาท
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(98) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 

ตอนที ่1 บา้นโคกม่วง หมู่ที ่5 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 684 เมตร 1 แห่ง 9,300,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 46,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,300,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,200,000             บาท

(99) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊บูตอเหนอื 

(จดุที ่3) หมู่ที ่13 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 1,250 เมตร 1 แห่ง 11,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,000,000             บาท

(100) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ บรเิวณชมุชน

นดัโตะ๊โมง ตาํบลสะเตงนอก อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 

ความยาวรวม 1,250 เมตร 1 แห่ง 15,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,200,000             บาท

(101) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา (ต่อเนื่อง) 

บา้นบ่อเตย หมู่ที ่1 ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,700,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(102) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 

ตอนที ่3 บา้นงาแม่ หมู่ที ่4 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 603 เมตร 1 แห่ง 7,840,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,840,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,360,000             บาท

(103) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์(ตอนที ่1) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตานี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,540,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,540,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,160,000             บาท
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(104) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์(ตอนที ่2) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,580,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,900,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,580,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,320,000             บาท

(105) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีพรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์(ตอนที ่3) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 7,900,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท

(106) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ขวา) 

ตอนที ่1 บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ี

จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 516 เมตร 1 แห่ง 6,700,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,800,000             บาท

(107) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู (จดุที ่4) หมู่ที ่6 

ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(108) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีบา้นจางา 

ตอนที ่1 หมู่ที ่2 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 300 เมตร 1 แห่ง 4,120,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,120,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,480,000             บาท

(109) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว (จดุที ่3) 

หมู่ที ่1 ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร  

1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(110) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกาํปงปูลาโตะ๊บซูี 

(จดุที ่1) หมู่ที ่8 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(111) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมเลยีบถนนสาย

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ฝัง่ขวา) บา้นรูสะมแิล

หมู่ที ่1 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี

ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 5,310,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,550,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,310,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,240,000             บาท

(112) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊ 

(จดุที ่2) หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 1,225  เมตร 1 แห่ง 9,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,200,000             บาท

(113) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊ 

(จดุที ่3) หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง 8,240,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,240,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,960,000             บาท

(114) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 

เขตเทศบาลตาํบลตนัหยงมสั (จดุที ่3)  หมู่ที ่1 ตาํบลตนัหยงมสั อาํเภอระแงะ

จงัหวดันราธวิาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 4,760,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,760,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,040,000             บาท

(115) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั บรเิวณบา้นลาไม 

(จดุที ่2) หมู่ที ่5 ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 500  เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(116) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแวง้ บรเิวณบา้นสะบอืรงั 

หมู่ที ่3 ตาํบลฆอเลาะ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 980 เมตร  1 แห่ง 5,605,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,028,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,605,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,422,400             บาท

(117) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองจาเราะปาตอ หมู่ที ่6 

บา้นปอเนาะ ตาํบลสุวาร ีอาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(118) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตอืระ - ลูโบะ๊ซามา 

บา้นตอืระ หมู่ที ่2 ตาํบลปาเสมสั อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 5,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(119) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การนนัทนาการ บรเิวณชมุชนตลาดเมอืงใหม่

เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา  1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(120) โครงการปรบัภมูทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส บรเิวณ

ศาลหลกัเมอืงจงัหวดันราธวิาส และพระบรมราชานุสาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่6 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(121) โครงการปรบัภมูทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 

บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่3) ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
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(122) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้เพือ่ป้องกนันํา้ท่วม 

บรเิวณสวนขวญัเมอืง เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา 

จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

(123) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การท่องเทีย่วเชงินเิวศวดัไทยพฒันาราม 

ตาํบลครีเีขต อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 5,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,400,000             บาท

กระทรวงยตุิธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม

25,290,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,875,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,875,300              บาท

1) โครงการศูนยน์ติธิรรมสมานฉนัท ์3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,875,300              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 20,414,700             บาท

1) โครงการส่งเสรมิการอาํนวยความยุตธิรรมโดยศูนยย์ุตธิรรมชมุชน 13,731,500             บาท

2) โครงการพฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทครอบครวัและ

   มรดกตามบทบญัญตัแิห่งศาสนาอสิลามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,700,000              บาท

3) โครงการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   ของกระทรวงยุตธิรรม 4,983,200              บาท

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ 

6,092,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,092,300              บาท

1) โครงการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,092,300              บาท

กรมคมุประพฤติ

6,740,300              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,740,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความยุตธิรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,740,300              บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

93



กรมบงัคบัคดี

1,290,800              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,290,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,290,800              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความรู ้ 487,200                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 503,600                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการขายทอดตลาดบา้นมอืสองสาํหรบัผูม้รีายไดน้อ้ย

    ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 300,000                บาท

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

2,944,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,944,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรม 

   เพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,131,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรม

   และแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งหรอืเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบั

   สถานการณ์ความไม่ม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 813,000                บาท

กรมราชทณัฑ์

3,886,100              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,886,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,886,100              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัและผูเ้คยกระทาํผดิในคดคีวามม ัน่คง 3,886,100              บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

12,040,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 12,040,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000             บาท

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

37,829,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 37,829,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 37,829,000             บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง
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กรมการศาสนา

3,252,200              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,252,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,252,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิพหวุฒันธรรมเขม้แขง็ 3,252,200              บาท

กรมศิลปกร

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 32,150,000 บาท

1. งบลงทนุ 29,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 29,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) บูรณะหลงัคาคลมุโบราณสถานเมอืงโบราณยะรงั  ตาํบลยะรงั  

อาํเภอยะรงั  จงัหวดัปตัตาน ี1 แห่ง 10,000,000             บาท

(3) บูรณะโบราณสถานวดัหงสาราม  ตาํบลท่าขา้ม  อาํเภอปานาเระ

จงัหวดัปตัตาน ี1 แห่ง 12,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,150,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษค์มัภรีอ์ลั-กรุอานและศิลปวตัถ ุดว้ยวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร์ 1,150,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้มอืงโบราณยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจดัทาํตน้ฉบบัหนงัสอืพฒันาการ

ทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตร ์3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 500,000                บาท

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 5,958,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,958,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสานใจรกัษง์านศิลป์ ถิน่แดนใต ้ 5,958,200              บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

51,005,400             บาท

1. งบดาํเนินงาน 41,805,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 41,805,400             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,269,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,650,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 18,075,800             บาท

(4) สนบัสนุนการพฒันางานในกลุม่ดอ้ยโอกาสและการดาํเนนิงาน

    ตามโครงการพระราชดาํริ 2,000,000              บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง
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(5) วสัดเุวชภณัฑ์ 13,260,600             บาท

(6) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 2,550,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,500,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนพฒันาระบบสุขภาพแก่ชมุชนตามแนวคดิและหลกัการทางศาสนา 8,500,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 700,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 700,000                บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

432,131,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 318,190,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 318,190,200           บาท

1) เงนิอดุหนุนแก่องคก์รศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 318,190,200            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 113,940,800           บาท

1) โครงการส่งเสรมิคนดมีคีณุธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปประกอบพธิฮีจัญ ์

ปฏบิตัธิรรมและศึกษาแหลง่สงัเวชนยีสถาน 48,000,000             บาท

2) โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคบ์นพื้นฐานสงัคม

พหวุฒันธรรม 5,000,000              บาท

3) โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาเพือ่สนัตสิุขใน จชต. 16,619,900             บาท

4) โครงการส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขในสงัคมพหวุฒันธรรม 24,320,900             บาท

5) โครงการสนบัสนุนการดาํเนนิงานสานใจไทยสู่ใจใต ้ 20,000,000             บาท

54,500,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 54,500,000             บาท

1) โครงการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,500,000             บาท

238,627,600           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 238,627,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากเหตกุารณ์

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 200,000,000            บาท

2) โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่การเปลีย่นผ่านกระบวนการยุตธิรรมใน จชต. 38,627,600             บาท

418,209,600           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 418,209,600           บาท

1) โครงการพฒันาคณุภาพชวีติผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 14,387,100             บาท

2) โครงการขยายผลการพฒันาตามแนวทางพระราชดาํร ิและตามรอยพระยุคลบาท 17,003,200             บาท

3) โครงการแกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกนิทบัซอ้นเขตอทุยานแห่งชาตบูิโด-สุไหงปาดี 18,440,700             บาท

4) โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหมู่บา้นชมุชนและตาํบล จชต. 368,378,600            บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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45,728,700             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 45,728,700             บาท

1) โครงการพฒันาธุรกจิฮาลาล 12,671,400             บาท

2) โครงการขบัเคลือ่นแนวทางวถิชีวีติชมุชนสู่การพฒันาเศรษฐกจิ 33,057,300             บาท

61,466,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 61,466,400             บาท

1) โครงการบรหิารจดัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23,087,700             บาท

2) โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทรีฐัและบคุลากรในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,378,700             บาท

3) โครงการบรหิารจดัการขบัเคลือ่นเมอืงตน้แบบสามเหลีย่ม ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื 10,000,000             บาท

4) โครงการประสาน เร่งรดั ผลกัดนั และตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม

ยุทธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิาร 10,000,000             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

1,007,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,007,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,007,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,007,000              บาท

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

242,307,600           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 242,307,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 193,794,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนา

   ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 72,154,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 113,940,000            บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสงัคมสนัตสิุขอยู่เยน็เป็นสุขในพื้นที ่5 จงัหวดั

   ชายแดนภาคใต ้ 7,700,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 48,513,600             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 48,513,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 48,513,600             บาท

รวม 83 รายการ (รวม 83 หน่วย)

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

573,000                บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 573,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 573,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 573,000                บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

 โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงินนอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจํานวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะท ีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วัตถุประสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ดร้ับประโยชน์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
15,216,884,700 

390,842,100             386,042,500 

(1) เพือ่ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท ีท่นัสมยั และเป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม เพือ่เพิม่ขดี
    ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
(2) เพือ่ใหม้โีครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทีม่ปีระสิทธภิาพ มคีวามต่อเนือ่ง 
    เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและเชือ่มโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบรูณ์
(3) เพือ่พัฒนาเมอืงใหน่้าอยู่ มคีวามทนัสมยัระดบันานาชาตทิ ีเ่หมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก
    ปลอดภยัเขา้ถึงไดโ้ดยทัว่หนา้ สามารถประกอบกิจการอย่างมคุีณภาพ และยกระดบัคุณภาพชวีติ 
    ของประชาชนในพื้นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก
(4) เพือ่เสริมสรา้งบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตขูองภมูภิาคเอเชยี ในบริบทโลก

16,036,514,700 

2.2 พื้นท ีด่าํเนินการ : จงัหวดัชลบรุี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา รวมถึงพื้นท ีท่ ีเ่กีย่วขอ้ง

หน่วยรับงบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลัก : ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

สํานักนายกรัฐมนตรี
2) สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ
หน่วยรับงบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง 29 หน่วยงาน



4. ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท ีค่าดว่าจะไดร้ับจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนับ คา่เป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การลงทนุของภาครฐัและเอกชนในพ ื้นทีเ่ขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีฉะเชิงเทรา ระยอง) เพ ิม่ขึ้ น

- ตวัชี้ วดั : มูลค่าการลงทนุในพ ื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา) ไม่นอ้ยกว่า

ลา้นบาทต่อปี 300,000
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 
                                                                

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ  
ฉบบัท่ี 12 และแผน

แม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

ยุทธศาสตรด์า้น :  การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
 ประเดน็ที ่9 เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
(ภาคตะวนัออก)  

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์2.7 :  การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

เป้าหมายท่ี 1 : มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชิงเทรา) 
ไม่นอ้ยกว่า 300,000 ลา้นบาทต่อปี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่2 : การลงทนุภาครฐัและ
ภาคเอกชน ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
2.1 : อตัราการขยายตวัของการลงทุน
ภาครฐั ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี  
2.2 : อตัราการขยายตวัของการลงทุน
ภาคเอกชน ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี   
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

          งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                    16,036.5147  ลา้นบาท 
          เงนินอกงบประมาณ   386.0425  ลา้นบาท    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

แนวทางที่ 1.3 : การพฒันาและส่งเสรมิ 
แหลง่ท่องเทีย่ว 
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนผูม้าเยีย่มเยอืนในพื้นที ่EEC ชาวไทย
และชาวต่างชาต ิเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 

แนวทางที่ 1.2 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ดา้นดจิทิลั 
ตวัชี้วดั 
1. สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลั
แห่งอนาคต ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง 

แนวทางที่ 1.1 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตวัชี้วดั 
1. โครงการ EEC Project List ไดร้บัการพฒันา 6 โครงการ 
2. ระบบคมนาคมและโลจสิติกส ์(สนามบนิ ท่าเรอื ถนน และรถไฟ) พฒันาศกัยภาพสนามบนิอู่ตะเภา เพือ่มุง่สู่เมอืงการบนิ 2 โครงการ/ท่าเรอืนํา้ลกึ 
มกีารก่อสรา้ง 2 แห่ง/ถนนมกีารก่อสรา้งระยะทาง 510 กโิลเมตร/ระยะทางรถไฟเชื่อม 3 สนามบนิ 220 กโิลเมตร 
3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไดร้บัการพฒันา 17 แห่ง 

กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพัเรอื 
- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง 
- โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิ 
ภาคตะวนัออก 
2. กรมทางหลวงชนบท 
- โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) 
3. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
- โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ 
กลุม่จงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก 

สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
รฐัวสิาหกจิ 
1. การประปาสว่นภมูิภาค 
- โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
- โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา 
- โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ 
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ 
 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย 13,088.8662 ลา้นบาท  

เป้าหมายที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาทต่อปี 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ในพื้นที ่EEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงบประมาณรายจา่ย 19.4536 ลา้นบาท 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 
- โครงการจดัตัง้สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันา
อตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย 206.4071 ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางที่ 1.4 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

ตวัชี้วดั 
1. ผลติและพฒันาบคุลากรใหม้คีุณภาพ รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ อย่างนอ้ย 50,000 คน / รอ้ยละของการมงีานทาํของนกัศึกษาจบใหมใ่นสถานประกอบการอตุสาหกรรมเป้าหมาย รอ้ยละ 90 
2. พฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
(องคก์ารมหาชน) 
- โครงการสรา้งแหลง่บ่มเพาะธุรกจิสรา้งสรรคส์ู่สถาบนัการศึกษาส่วน
ภมูภิาค (เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก-Eastern (Economic 
Corridor Development :EEC)) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
- โครงการพฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิ 
ภาคตะวนัออก ดา้นภาษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีและการประกอบ
อาชพี 10 อตุสาหกรรม 
2. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์
- โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยชี ัน้สูงและอตุสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
5. มหาวทิยาลยับูรพา 
- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
6. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
-  โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) 
7. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการจดัตัง้ศูนยก์ลางการวจิยั พฒันาและนวตักรรมดา้นเทคโนโลยอีวกาศ 
และภมูสิารสนเทศ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 
- โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต 
(Digital University) 
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมการจดัหางาน 
- โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
- โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
รฐัวสิาหกจิ 
1. สถาบนัการบินพลเรอืน 
- โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบัการจดัตัง้ศูนยฝ์ึกอบรมบคุลากรดา้นการบนิ
และอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training Center, U - Tapao) 

 
รวมงบประมาณรายจา่ย 1,657.8661 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาทต่อปี 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ) 
 

 

แนวทางที่ 1.5 : การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ สิง่แวดลอ้มเมอืง และสาธารณสุข 

ตวัชี้วดั 
1. ศูนยก์ารแพทยค์รบวงจร 2 แห่ง (จงัหวดัละ 1 แห่ง) 
2. โรงพยาบาลไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาลศูนยเ์ฉพาะทาง จาํนวน 3 แห่ง 
3. มรีะบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพจากการทาํงานและมลพษิสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธิภาพ 3 จงัหวดั 
4. มผีงัเมอืงทีม่คีุณภาพ เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 10 ผงั 
5. มกีารศึกษาและพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ อย่างนอ้ย 3 เมอืง 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 
- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Smart EEC) 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ 
2. กรมควบคุมโรค 
- โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ 
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที ่EEC ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิาน 
2. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

รวมงบประมาณรายจา่ย  863.8386 ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาทต่อปี 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) เพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

แนวทางที่ 1.6 : การพฒันา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ตวัชี้วดั 
1. มลูค่าการขอรบัการส่งเสริมการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 100,000 ลา้นบาท 
2. การรบัรูข้องประชาชนในพื้นที ่ทีม่ตี่อการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รอ้ยละ 70 
3. รอ้ยละของผูร้บับรกิารศูนยบ์รกิารเบด็เสร็จผ่านระบบ  IT มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20  
  

  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
- โครงการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศสาํหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
- โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ และหุ่นยนต ์
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง 
- โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย 200.0831 ลา้นบาท
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6. สรปุงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จําแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย 

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมท ัง้สิ้ น 40.1145          13,758.6740     2,070.2529      167.4733        16,036.5147     

สํานักนายกรัฐมนตรี -                -                28.8029        28.5000        57.3029        

1. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ -                -                -                28.5000        28.5000        

โครงการ : โครงการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศ
สําหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

-                 -                 -                 28.5000         28.5000         

2. สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

-                -                19.4536        -                19.4536        

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเท ีย่ว
ในพื้ นท ี ่EEC

-                 -                 19.4536         -                 19.4536         

3. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(องคก์ารมหาชน)

-                -                9.3493         -                9.3493         

โครงการ : โครงการสรา้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษาส่วนภูมภิาค 
(เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก-Eastern 
(Economic Corridor Development :EEC))

-                 -                 9.3493          -                 9.3493          

กระทรวงกลาโหม -                734.8031      -                -                734.8031      

1. กองทพัเรือ -                734.8031      -                -                734.8031      

โครงการ : โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก

-                 734.8031        -                 -                 734.8031        

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม 3.0200         70.4000        1,253.0775    -                1,326.4975    

1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 3.0200         1.9000         -                -                4.9200         

โครงการ : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ การบนิ 
และหุ่นยนต ์

3.0200          1.9000          -                 -                 4.9200          

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

2. มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ -                -                21.0000        -                21.0000        

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ช ัน้สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้ นท ีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก

-                 -                 21.0000         -                 21.0000         

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -                68.5000        -                -                68.5000        

โครงการ : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

-                 68.5000         -                 -                 68.5000         

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -                -                50.0000        -                50.0000        

โครงการ : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

-                 -                 50.0000         -                 50.0000         

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ -                -                21.0000        -                21.0000        

โครงการ : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

-                 -                 21.0000         -                 21.0000         

6. มหาวิทยาลัยบูรพา -                -                42.8077        -                42.8077        

โครงการ : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

-                 -                 42.8077         -                 42.8077         

7. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ -                -                1,107.9478    -                1,107.9478    

โครงการ : โครงการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi)

-                 -                 1,107.9478      -                 1,107.9478      

8. สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

-                -                10.3220        -                10.3220        

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนย์กลางการวจิยั พัฒนา
และนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิารสนเทศ

-                 -                 10.3220         -                 10.3220         

กระทรวงคมนาคม -                10,734.7113   -                -                10,734.7113   

1. กรมทางหลวง -                9,586.7292    -                -                9,586.7292    

โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก

-                 9,586.7292      -                 -                 9,586.7292      
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

2. กรมทางหลวงชนบท -                1,134.2571    -                -                1,134.2571    

โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพื่อขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

-                 1,134.2571      -                 -                 1,134.2571      

3. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร -                13.7250        -                -                13.7250        

โครงการ : โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะกลุ่ มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบรุี 
ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก

-                 13.7250         -                 -                 13.7250         

กระทรวงดิจทิลัเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคม -                -                348.6916      -                348.6916      

1. สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั -                -                348.6916      -                348.6916      

โครงการ : โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต

-                 -                 206.4071        -                 206.4071        

โครงการ : โครงการพัฒนาเมอืงอัจฉริยะในพื้ นท ี่
ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Smart EEC )

-                 -                 49.8000         -                 49.8000         

โครงการ : โครงการยกระดบัศูนย์การเรียนรู ้
เทคโนโลยีและนวตักรรมดจิทิลั เพื่ออุตสาหกรรม
อนาคต (Digital University )

-                 -                 92.4845         -                 92.4845         

กระทรวงมหาดไทย -                354.3283      -                98.3998        452.7281      

1. กรมการปกครอง -                -                -                13.4000        13.4000        

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธภิาพงานบริการ
เพื่อเสริมความม ัน่คงในพื้ นท ี ่EEC

-                 -                 -                 13.4000         13.4000         

2. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -                354.3283      -                84.9998        439.3281      

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

-                 354.3283        -                 84.9998         439.3281        

กระทรวงแรงงาน 5.8652         65.7700        -                19.8800        91.5152        

1. กรมการจดัหางาน 5.8652         -                -                -                5.8652         

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมงีานทาํเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

5.8652          -                 -                 -                 5.8652          
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                65.7700        -                19.8800        85.6500        

โครงการ : โครงการพัฒนาทกัษะแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

-                 65.7700         -                 19.8800         85.6500         

กระทรวงศึกษาธกิาร 25.9539        79.1997        -                20.6935        125.8471      

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 25.9539        -                -                -                25.9539        

โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาข ัน้พื้ นฐาน
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
ดา้นภาษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการประกอบอาชพี 10 อุตสาหกรรม

25.9539         -                 -                 -                 25.9539         

2. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -                79.1997        -                20.6935        99.8932        

โครงการ : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

-                 79.1997         -                 20.6935         99.8932         

กระทรวงสาธารณสุข 5.2754         235.0747      -                -                240.3501      

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -                228.0441      -                -                228.0441      

โครงการ : โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ

-                 228.0441        -                 -                 228.0441        

2. กรมควบคุมโรค 5.2754         7.0306         -                -                12.3060        

โครงการ : โครงการพัฒนาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงั
โรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชพีและ
สิ่งแวดลอ้มในพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

5.2754          7.0306          -                 -                 12.3060         

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

-                20.2500        436.0609      -                456.3109      

1. สํานักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ -                20.2500        -                -                20.2500        

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานในพื้ นท ี ่
EEC ใหม้คีวามพรอ้มสําหรับการปฏบิตังิาน

-                 20.2500         -                 -                 20.2500         
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งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก

-                -                436.0609      -                436.0609      

โครงการ : โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก

-                 -                 436.0609        -                 436.0609        

รัฐวิสาหกิจ -                1,464.1369    3.6200         -                1,467.7569    

1. การประปาส่วนภูมิภาค -                1,010.3876    -                -                1,010.3876    

โครงการ : โครงการน้ําประปาท ีใ่หบ้ริการแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพื้ นท ีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก

-                 

1,010.3876      -              -              1,010.3876      
2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย -                453.7493        -               -               453.7493        
โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา -                 30.1800         -              -              30.1800         
โครงการ : โครงการก่อสรา้งปรับปรุงทางรถไฟ
เขา้พื้ นท ีท่่าเรือจกุเสมด็

-                 0.0011          -              -              0.0011          

โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเช ือ่ม 
3 สนามบนิ

-                 423.5682        -              -              423.5682        

3. สถาบนัการบนิพลเรือน -                -               3.6200           -               3.6200           

โครงการ : โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการบนิ
เพื่อรองรับการจดัต ัง้ศูนย์ฝึกอบรมบคุลากร
ดา้นการบนิและอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and 
Aerospace Training Center ,U-Tapao)

             -              3.6200          -              3.6200          
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตัวช้ีวัด จําแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชี้ วัด  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน
รวมท ัง้สิ้ น             16 ,036.5147

เป้าหมายท ี่ 1 : มูลคา่การลงทนุในพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทตอ่ปี

            16 ,036.5147

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : มูลคา่การลงทนุในพ ื้นท ีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) เพ ิ่มขึ้ นเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ตอ่ปี

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 1 : การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

            13 ,088.8662

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : โครงการ EEC Project List ได้รับการพฒันา 6 โครงการ

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : ระบบคมนาคมและโลจสิตกิส์ (สนามบนิ ทา่เรือ ถนน และรถไฟ) พฒันา
ศักยภาพสนามบนิอูต่ะเภา เพ ื่อม ุ่งสู ่เมืองการบนิ 2 โครงการ /ทา่เรือน้ําลึกมีการก่อสร้าง 
2 แหง่ /ถนนมีการก่อสร้างระยะทาง 510 กิโลเมตร / ระยะทางรถไฟเชื่ อม 3 สนามบนิ 
220 กิโลเมตร

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รับการพฒันา 17 แหง่

1. กระทรวงกลาโหม                734 .8031

1.1 กองทพัเรือ                734 .8031

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก                734 .8031

กิจกรรม การพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล                734 .8031

ตวัช ี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้ นฐานดา้นการคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ ในพื้ นท ีเ่ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกไดร้ับการพัฒนา

รายการ 9

2. กระทรวงคมนาคม             10 ,734.7113

2.1 กรมทางหลวง              9 ,586.7292

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก              9 ,586.7292

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก              9 ,586.7292

ตวัช ี้วดักิจกรรม ระยะทางท ีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 420.296

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานท ีด่าํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 5

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชี้ วัด  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กรมทางหลวงชนบท              1 ,134.2571

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC)

             1 ,134.2571

กิจกรรม ก่อสรา้งเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)                968 .0671

ตวัช ี้วดักิจกรรม ระยะทางท ีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 90.279

ตวัช ี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานท ีก่ําหนด รอ้ยละ 100

กิจกรรม จดักรรมสิทธ ิท์ ีด่นิเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)                166 .1900

ตวัช ี้วดักิจกรรม สายทางท ีไ่ดร้ับการจดักรรมสิทธ ิท์ ีด่นิ สายทาง 2

2.3 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                  13 .7250

โครงการท ี ่1 : โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุ่ มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบรุี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

                 13 .7250

กิจกรรม ศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่ มจงัหวดั 
ฉะเชงิเทรา ชลบรุี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 13 .7250

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่ มจงัหวดัฉะเชงิเทรา
 ชลบรุี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

เรื่อง 1

3. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

               155 .2149

3.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                155 .2149

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                155 .2149

กิจกรรม การพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานและระบบสาธารณูปโภค                155 .2149

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการโครงสรา้งพื้ นฐานท ีส่ําคญั (EEC Project List )
ในพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกท ีไ่ดร้ับการกํากับและตดิตาม

โครงการ 6
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4. รัฐวสิาหกิจ              1 ,464.1369

4.1 การประปาส่วนภูมภิาค              1 ,010.3876

โครงการท ี ่1 : โครงการน้ําประปาท ีใ่หบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้ นท ีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก

             1 ,010.3876

กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                145 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งท ีไ่ดร้ับการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ํา แห่ง 4

กิจกรรม ค่ายา้ยแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                128 .3700

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งท ีไ่ดร้ับการยา้ยแนวท่อทไีดร้ับผลกระทบ
จากการก่อสรา้ง

แห่ง 3

กิจกรรม ค่าปรับปรุงเสน้ท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                152 .0680

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งท ีไ่ดร้ับการปรับปรุงเสน้ท่อ แห่ง 2

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

               202 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งท ีไ่ดร้ับการก่อสรา้งปรับปรุงระบบประปาและอาคาร แห่ง 5

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรับปรุงขยาย เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                382 .9496

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งท ีไ่ดร้ับการก่อสรา้งปรับปรุงขยาย แห่ง 3

4.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย                453 .7493

โครงการท ี ่1 : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา                  30 .1800

กิจกรรม ก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา                  30 .1800

ตวัช ี้วดักิจกรรม ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 12.60

โครงการท ี ่2 : โครงการก่อสรา้งปรับปรุงทางรถไฟเขา้พื้ นท ีท่่าเรือจกุเสมด็                   0 .0011

กิจกรรม ก่อสรา้งปรับปรุงทางรถไฟเขา้พื้ นท ีท่่าเรือจกุเสมด็ การท่าเรือสัตหบี                   0 .0011

ตวัช ี้วดักิจกรรม ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ  - 

โครงการท ี ่3 : โครงการรถไฟความเร็วสูงเช ือ่ม 3 สนามบนิ                423 .5682

กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเช ือ่ม 3 สนามบนิ                423 .5682

ตวัช ี้วดักิจกรรม ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 11.10
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แนวทางการดําเนินงานท ี่ 2 : การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานด้านดิจทิลั                206 .4071

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : สถาบนัไอโอทเีพ ื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลัแหง่อนาคต 
ได้รับการพฒันา 1 แหง่

1. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                206 .4071

1.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั                206 .4071

โครงการท ี ่1 : โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดจิทิลั
แห่งอนาคต

               206 .4071

กิจกรรม โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอท ี(IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ดจิทิลัแห่งอนาคต

               206 .4071

ตวัช ี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสําเร็จของการดาํเนินงานจดัต ัง้สถาบนั IoT 
เป็นไปตามแผน

รอ้ยละ 80

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 3 : การพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเท ี่ยว                  19 .4536

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : จาํนวนผูม้าเยี่ ยมเยือนในพ ื้นท ี่ EEC ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
เพ ิ่มขึ้ นร้อยละ 10

1. สํานักนายกรัฐมนตรี                  19 .4536

1.1 สํานักงานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)                  19 .4536

โครงการท ี ่1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเท ีย่วในพื้ นท ี ่EEC                  19 .4536

กิจกรรม การดงึงานระดบัโลกในอุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิ Asia Airshow 
Farnborough งานแสดงสินคา้ บริการ showcase และการประชมุนานาชาตดิา้น
การบนิพาณิชย์ การบาํรุงรักษาอะไหล่และการบริการ

                 13 .6261

ตวัช ี้วดักิจกรรม นักท่องเท ีย่วเชงิคุณภาพชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้ร่วมงาน คน 35,000

กิจกรรม พัฒนาเสน้ทางและจดัทาํคู่มอืวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพื้ นท ีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซ ี)

                  5 .8275

ตวัช ี้วดักิจกรรม เสน้ทางและจดัทาํคู่มอืวางแผนกิจกรรมไมซ์ในเขตพื้ นท ีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

เสน้ทาง 3
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แนวทางการดําเนินงานท ี่ 4 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

             1 ,657.8661

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : ผลิตและพฒันาบคุลากรใหมี้คุณภาพ รองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
อย่างน้อย 50,000 คน / ร้อยละของการมีงานทาํของนักศึกษาจบใหม่ในสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 90

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : พฒันาเขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 1 แหง่

1. สาํนักนายกรัฐมนตรี                   9 .3493

1.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค(์องคก์ารมหาชน)                   9 .3493

โครงการท ี ่1 : โครงการสรา้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษา
ส่วนภูมภิาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก-Eastern (Economic Corridor 
Development :EEC))

                  9 .3493

กิจกรรม การสรา้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษาส่วนภูมภิาค (เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก-Eastern (Economic Corridor Development :
EEC))

                  9 .3493

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสรา้งสรรคท์ ีข่ยายในภูมภิาคท ัง้ในเชงิพื้ นท ี่
กายภาพและดจิทิลัแพลตฟอร์ม เพิ่มข ึ้น

แห่ง 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนนิสิตและนักศึกษาท ีไ่ดร้ับการอบรม Design Thinking คน 1,700

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม              1 ,321.5775

2.1 มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์                  21 .0000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช ัน้สูงและอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตในพื้ นท ีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

                 21 .0000

กิจกรรม พัฒนาดา้นการศึกษารองรับการเตบิโตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)                  21 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 4

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนครูอาจารย์ และนักเรียนในสถาบนัการศึกษาระดบัอาชวีศึกษาท ี่
เขา้รับการฝึกอบรม

คน 960

ตวัช ี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้ับการพัฒนาศักยภาพรองรับ
การเขา้สุู่ ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมภาคบริการในภาคตะวนัออก

รอ้ยละ 75
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2.2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก                  68 .5000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี 
และนวตักรรม

                 68 .5000

กิจกรรม พัฒนากําลังคนเพื่อรองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการในเขตพื้ นท ี่
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 68 .5000

ตวัช ี้วดักิจกรรม บคุลากรท ีม่ทีกัษะเช ีย่วชาญดา้นหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม คน 5,000

2.3 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์                  50 .0000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี 
และนวตักรรม

                 50 .0000

กิจกรรม พัฒนาศูนย์วจิยัและบริการวชิาการ คณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา

                 50 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม คน 187

2.4 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ                  21 .0000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี 
และนวตักรรม

                 21 .0000

กิจกรรม พฒันาบคุลากร งานวจิยัและเทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 10 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนกําลังคนท ีไ่ดร้ับการพัฒนาดา้นอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ คน 300

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวน SMEs ท ีไ่ดร้ับการพัฒนาดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์ แห่ง 5

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนการใหค้าํปรึกษาและถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีใหก้ับ
ผูป้ระกอบการ

ราย 10

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนการวจิยัและพัฒนาสรา้งนวตักรรมดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์
สมยัใหม่

เรื่อง 2

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มเขา้สู่อุตสาหกรรม
หุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมตัใินเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

                 10 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนนักเรียน นักศึกษาท ีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม คน 3,000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนครูและบคุลากรทางการศึกษาท ีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม คน 500
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กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบและการผลิตช ิ้นส่วน
ยานยนต ์ช ิ้นส่วนอากาศยานดว้ยเทคโนโลยีข ัน้สูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

                  1 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานประกอบการดา้นช ิ้นส่วนยานยนตใ์นพื้ นท ี ่EEC
ไดร้ับการองคค์วามรูใ้นการผลิตช ิ้นส่วนยานยนตแ์ละการใชเ้ทคโนโลยีการผลิต
ท ีท่นัสมยั

แห่ง 20

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนบลุากรในภาคอุตสาหกรรมไดร้ับการพัฒนา
ดา้นการออกแบบและผลิตช ิ้นส่วนยานยนต ์และอากาศยาน

คน 400

2.5 มหาวทิยาลัยบูรพา                  42 .8077

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี 
และนวตักรรม

                 42 .8077

กิจกรรม ดาํเนินการผลิตและพัฒนาบคุลากรรองรับความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ

                 42 .8077

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนผูร้ับบริการ คน 4,500

2.6 สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ              1 ,107.9478

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EECi)

             1 ,107.9478

กิจกรรม การพัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก                314 .3478

ตวัช ี้วดักิจกรรม ความกา้วหนา้ของการก่อสรา้งกลุ่ มอาคารเมอืงนวตักรรม
ภาคตะวนัออก Phase1A

รอ้ยละ 44

กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนย์กลางการวจิยัพัฒนาเชงิประยุกตแ์ละนวตักรรม
ทางชวีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ (Biopolis)

               743 .6000

ตวัช ี้วดักิจกรรม ความกา้วหนา้ของการพัฒนาโรงงานตน้แบบไบโอรีไฟเนอรี่ รอ้ยละ 12

ตวัช ี้วดักิจกรรม ตน้แบบระบบสาธตินวตักรรมชวีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชวีภาพ (Biopolis)

ตน้แบบ  2

ตวัช ี้วดักิจกรรม ชมุชนในพื้ นท ีภ่าคตะวนัออกไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชมุชน 50
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กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนย์กลางการวจิยั พัฒนา และนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมตั ิหุ่นยนต ์และระบบอัจฉริยะ (Aripolis)

                 50 .0000

ตวัช ี้วดักิจกรรม ตน้แบบแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเกษตรสมยัใหม่ ตน้แบบ 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม ระบบโรงงานสาธติปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมตัสิําหรับ
เครื่องจกัรสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และระบบ Automatic plant factory

ระบบ 1

2.7 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                  10 .3220

โครงการท ี ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนย์กลางการวจิยั พัฒนาและนวตักรรม
ดา้นเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ

                 10 .3220

กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนย์กลางการวจิยั พัฒนา และนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมสิารสนเทศ

                 10 .3220

ตวัช ี้วดักิจกรรม พัฒนาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ระบบ 1

3. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  92 .4845

3.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั                  92 .4845

โครงการท ี ่1 : โครงการยกระดบัศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดจิทิลั 
เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (Digital University )

                 92 .4845

กิจกรรม ยกระดบัศูนย์การเรียนรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดจิทิลั
เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (Digital University )

                 92 .4845

ตวัช ี้วดักิจกรรม มมีหาวทิยาลัยดา้น AI ในพื้ นท ี่ แห่ง 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม มกีารพัฒนากําลังคนดจิทิลัดา้น Robotic/IoT ร่วมกับภาคเอกชน ราย 40

4. กระทรวงแรงงาน                  91 .5152

4.1 กรมการจดัหางาน                   5 .8652

โครงการท ี ่1 : โครงการส่งเสริมการมงีานทาํเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

                  5 .8652

กิจกรรม การใหบ้ริการจดัหางานและแนะแนวอาชพีในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

                  5 .8652

ตวัช ี้วดักิจกรรม แรงงานทกุกลุ่ มไดร้ับบริการส่งเสริมการมงีานทาํในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

คน 36,200

ตวัช ี้วดักิจกรรม แรงงานทกุกลุ่ มท ีไ่ดร้ับบริการ มงีานทาํในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออกไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 65
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4.2 กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน                  85 .6500

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาทกัษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)                  85 .6500

กิจกรรม พัฒนาทกัษะกําลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)                  85 .6500

ตวัช ี้วดักิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานไดต้ามเป้าหมาย คน 6,500

5. กระทรวงศึกษาธกิาร                125 .8471

5.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้ นฐาน                  25 .9539

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษาข ัน้พื้ นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกดา้นภาษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชพี 10 อุตสาหกรรม

                 25 .9539

กิจกรรม พัฒนาสถานศึกษาข ัน้พื้ นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก ดา้นภาษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชพี 
10 อุตสาหกรรม

                 25 .9539

ตวัช ี้วดักิจกรรม รอ้ยละของสถานศึกษาในเขตพื้ นท ีพ่ ิเศษไดร้ับการพัฒนา รอ้ยละ 80

ตวัช ี้วดักิจกรรม ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากร และนักเรียนของสถานศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาข ัน้พื้ นฐาน
ดา้นภาษา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชพี 10 อุตสาหกรรม 
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

คน 27,158

ตวัช ี้วดักิจกรรม ครูของสถานศึกษาในโครงการไดร้ับการฝึกอบรมเพื่อเป็นครูแกนนํา 
ดา้นภาษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชพี 10 อุตสาหกรรม และ
สามารถขยายผลใหก้ับครูและนักเรียนในสถานศึกษาต่อไปได ้เพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

คน 2,000

5.2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  99 .8932

โครงการท ี ่1 : โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

                 99 .8932

กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนากําลังคนตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 99 .8932

ตวัช ี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูส้ําเร็จการศึกษาในกลุ่ ม/สาขาเป้าหมาย มงีานทาํหลังจบ
การศึกษา

รอ้ยละ 90
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ตวัช ี้วดักิจกรรม รอ้ยละของสถานประกอบการพึงพอใจสมรรถนะของผูส้ําเร็จ
การศึกษา

รอ้ยละ 85

ตวัช ี้วดักิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออกไดร้ับการพัฒนา

คน 10,000

6. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

                 13 .4725

6.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                  13 .4725

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                  13 .4725

กิจกรรม การพัฒนาดา้นการศึกษาเพื่อรองรับนวตักรรมและเทคโนโลยีข ัน้สูง
ในพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 13 .4725

ตวัช ี้วดักิจกรรม บคุลากรในสถานศึกษาพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกไดร้ับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม

คน 1,440

ตวัช ี้วดักิจกรรม บคุลากรท ีไ่ดร้ับการพัฒนาสามารถปฏบิตังิานรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

7. รัฐวสิาหกิจ                   3 .6200

7.1 สถาบนัการบนิพลเรือน                   3 .6200

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการบนิเพื่อรองรับการจดัต ัง้ศูนย์ฝึกอบรม
บคุลากรดา้นการบนิและอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training 
Center ,U-Tapao)

                  3 .6200

กิจกรรม พัฒนาบคุลากรดา้นการบนิเพื่อรองรับการจดัต ัง้ศูนย์ฝึกอบรมบคุลากรดา้น
การบนิและอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training 
Center ,U-Tapao)

                  3 .6200

ตวัช ี้วดักิจกรรม สถาบนัการบนิพลเรือนสามารถส่งบคุลากรเขา้อบรมตามแผนผลิต
และพัฒนาบคุลากรดา้นการบนิเพื่อรองรับการจดัต ัง้ศูนย์ฝึกอบรมบคุลากรดา้นการ
บนิและอวกาศอู่ตะเภา(Aeronautical and Aerospace Training 
Center ,U-Tapao)

คน 5
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แนวทางการดําเนินงานท ี่ 5 : การพฒันาเมืองอจัฉริยะ สิ่ งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข                863 .8386

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แหง่ (จงัหวัดละ 1 แหง่)

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : โรงพยาบาลได้รับการพฒันาศักยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาล
ศูนย์เฉพาะทาง 3 แหง่

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : มีระบบเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพจากการทาํงานและมลพษิสิ่ งแวดล้อม
ท ี่มีประสิทธภิาพ 3 จงัหวัด

ตวัชี้ วัดท ี่ 4 : มีผงัเมืองท ี่มีคุณภาพ เพ ิ่มขึ้ นไม่น้อยกว่า 10 ผงั

ตวัชี้ วัดท ี่ 5 : มีการศึกษาและพฒันาเมืองอจัฉริยะ อย่างน้อย 3 เมือง

1. กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  49 .8000

1.1 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทิลั                  49 .8000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาเมอืงอัจฉริยะในพื้ นท ีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Smart EEC )

                 49 .8000

กิจกรรม เมอืงอัจฉริยะ น่าอยู่ปลอดภยัในพื้ นท ีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
ระยะ2 (Smart EEC )

                 49 .8000

ตวัช ี้วดักิจกรรม มรีะบบแกไ้ขปญัหาการขนส่งระหว่างท่าเรือกรุงเทพ
และท่าเรือแหลมฉบงั

ระบบ 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม มรีะบบดา้นความปลอดภยัในบริเวณชายหาดชลบรุี ระบบ 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม มกีารส่งเสริมต่อยอดขยายผลการใหบ้ริการเมอืง ธุรกิจ 5
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2. กระทรวงมหาดไทย                439 .3281

2.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                439 .3281

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                439 .3281

กิจกรรม พัฒนาพื้ นท ีใ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                439 .3281

ตวัช ี้วดักิจกรรม พื้ นท ีใ่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกไดร้ับการวางผงั 
ไม่นอ้ยกว่า

ผงั 10

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนา 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

แห่ง 4

ตวัช ี้วดักิจกรรม  จาํนวนโครงสรา้ง พื้ นฐานท ีไ่ดร้ับการก่อสรา้งในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก

แห่ง 5

ตวัช ี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้ นฐานท ีไ่ดร้ับการก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐานตาม
หลักวศิวกรรม

รอ้ยละ 100

3. กระทรวงสาธารณสุข                240 .3501

3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                228 .0441

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ                228 .0441

กิจกรรม การพัฒนาหน่วยงานดา้นสุขภาพเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก

               228 .0441

ตวัช ี้วดักิจกรรม สถานบริการสุขภาพในเขตระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก
ไดร้ับการพัฒนา

แห่ง 6

3.2 กรมควบคุมโรค                  12 .3060

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ
จากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอ้มในพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 12 .3060

กิจกรรม พัฒนาระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในพื้ นท ี่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

                 12 .3060

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัท ีม่รีะบบเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ
จากการทาํงานและมลพิษสิ่งแวดลอ้มท ีม่ปีระสิทธภิาพ

จงัหวดั 3
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชี้ วัด  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

               134 .3604

4.1 สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ                  20 .2500

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานในพื้ นท ี ่EEC ใหม้คีวามพรอ้มสําหรับ
การปฏบิตังิาน

                 20 .2500

กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท ีใ่หม้คีวามพรอ้มสําหรับการปฏบิตังิาน
ในพื้ นท ี ่EEC

                 20 .2500

ตวัช ี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้ นฐานดา้นสังคมและความม ัน่คงในพื้ นท ี ่EEC 
ไดร้ับการพัฒนา

แห่ง 1

4.2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                114 .1104

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                114 .1104

กิจกรรม การพัฒนาเมอืงอัจฉริยะ สิ่งแวดลอ้มเมอืง และ สาธารณสุข                114 .1104

ตวัช ี้วดักิจกรรม การศึกษาและพัฒนาเมอืงใหม่อัจฉริยะ เมอืง 2

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 6 : การพฒันา ประชาสัมพนัธ ์และส่งเสริมการลงทนุ
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

               200 .0831

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : มูลคา่การขอรับการส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
100,000 ล้านบาท

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : การรับรู้ของประชาชนในพ ื้นท ี่ ท ี่มีตอ่การพฒันาพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก ร้อยละ 70

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : ร้อยละของผูร้ับบริการศูนย์บริการเบด็เสร็จผา่นระบบ  IT มีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตอ่ปี

1. สํานักนายกรัฐมนตรี                  28 .5000

1.1 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ                  28 .5000

โครงการท ี ่1 : โครงการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศสําหรับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก

                 28 .5000

กิจกรรม การชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

                 28 .5000

ตวัช ี้วดักิจกรรม มูลค่าคาํขอรับการส่งเสริมการลงทนุในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

ลา้นบาท 120,000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัชี้ วัด  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม หน่วยนับ จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม                   4 .9200

2.1 กรมวทิยาศาสตร์บริการ                   4 .9200

โครงการท ี ่1 : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนตส์มยัใหม่ การบนิ และหุ่นยนต ์

                  4 .9200

กิจกรรม  สรา้งมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
การบนิ และหุ่นยนต ์

                  4 .9200

ตวัช ี้วดักิจกรรม จาํนวนผลงานดา้นนวตักรรมท ีเ่กิดข ึ้นในพื้ นท ีเ่ขตนวตักรรม ผลงาน 2

3. กระทรวงมหาดไทย                  13 .4000

3.1 กรมการปกครอง                  13 .4000

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาประสิทธภิาพงานบริการเพื่อเสริมความม ัน่คง
ในพื้ นท ี ่EEC

                 13 .4000

กิจกรรม อํานวยการสนับสนุนการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก                  13 .4000

ตวัช ี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหมู่บา้นท ีไ่ดม้กีารจดัประชาคมสรา้งการรับรู ้
ของประชาชนต่อการพัฒนาตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก

รอ้ยละ 100

4. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

               153 .2631

4.1 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                153 .2631

โครงการท ี ่1 : โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก                153 .2631

กิจกรรม การพัฒนา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสริมการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

               153 .2631

ตวัช ี้วดักิจกรรม ศูนย์บริการเบด็เสร็จครบวงจรไดร้ับการพัฒนา แห่ง 1

ตวัช ี้วดักิจกรรม การชกัชวนนักลงทนุใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
ในกลุ่ มประเทศท ีม่ศัีกยภาพอย่างนอ้ย

ประเทศ 8

ตวัช ี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้ นท ี ่EEC มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้ นท ี ่
EEC อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 70
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : มูลคา่การลงทนุในพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา) เพ ิ่มขึ้ นเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ตอ่ปี

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 1 : การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : โครงการ EEC Project List ได้รับการพฒันา 6 โครงการ

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : ระบบคมนาคมและโลจสิตกิส์ (สนามบนิ ทา่เรือ ถนน และรถไฟ) 
พฒันาศักยภาพสนามบนิ อูต่ะเภา เพ ื่อม ุ่งสู ่เมืองการบนิ 2 โครงการ /ทา่เรือน้ําลึก
มีการก่อสร้าง 2 แหง่ /ถนนมีการก่อสร้างระยะทาง 510 กิโลเมตร / 
ระยะทางรถไฟเชื่ อม 3 สนามบนิ 220 กิโลเมตร

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้รบัการพฒันา 17 แหง่

734,803,100           บาท
1. งบลงทนุ 734,803,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 734,803,100           บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 734,803,100           บาท

(1) โครงการพัฒนาพื้ นท ีธุ่รกิจและบริการ (Business Area ) เช ือ่มต่อ
    พื้ นท ีท่่าเทยีบเรือเฟอร์รี่และท่าเทยีบเรืออเนกประสงค ์ตาํบลสัตหบี 
    อําเภอสัตหบี จงัหวดัชลบรุี 108,315,600           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 246,213,900           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 108,315,600           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 87,898,300             บาท
(2) โครงการปรับปรุงท่าเทยีบเรือน้ํามนั (POL) เป็นท่าเรืออเนกประสงค ์ -                        บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 431,170,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 86,234,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 344,936,000           บาท

เป้าหมายท ี่ 1 : มูลคา่การลงทนุในพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทตอ่ปี

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรือ
โครงการ : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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(3) งานจา้งขดุลอกและบาํรุงรักษาร่องน้ําชายฝ ัง่ทะเล บริเวณร่องน้ํา
    ท่าเรือจกุเสมด็ 201,612,300           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 327,550,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 125,937,700           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 201,612,300           บาท

(4) งานจา้งควบคุมงานขดุลอกและบาํรุงรักษาร่องน้ําชายฝ ัง่ทะเล
    บริเวณร่องน้ําท่าเรือจกุเสมด็ 2,263,600              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 12,833,600             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 10,570,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 2,263,600              บาท
(5) การจา้งท ีป่รึกษาบริหารโครงการก่อสรา้งทางว ิง่และทางขบัท ี ่2 37,014,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 249,995,500           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 18,610,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 37,014,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 61,248,900             บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 52,499,100             บาท

ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ 80,623,500             บาท
(6) การจา้งท ีป่รึกษาบริหารโครงการก่อสรา้งศูนย์ซ่อมบาํรุงอากาศยาน 7,577,600              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 89,324,200             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 16,540,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 7,577,600              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 21,437,800             บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 21,437,800             บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 22,331,000             บาท

(7) งานปรับพื้ นท ี ่สําหรับก่อสรา้งทางขบัระยะท ี ่1 และลานจอดของ
    ศูนย์ซ่อมบาํรุงอากาศยาน ตาํบลพลา อําเภอบา้นฉาง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 236,800,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,184,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 236,800,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 947,200,000           บาท
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(8) การจา้งควบคุมงานปรับพื้ นท ี ่สําหรับก่อสรา้งทางขบัระยะท ี ่1 
    และลานจอดของศูนย์ซ่อมบาํรุงอากาศยาน ตาํบลพลา อําเภอบา้นฉาง 
    จงัหวดัระยอง 1 งาน 5,920,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 29,600,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 5,920,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 23,680,000            บาท

(9) งานปรับถมท ีด่นิ (ถมดนิ) และอื่นๆท ีเ่กี่ยวขอ้ง สาํหรับก่อสรา้ง
    ศูนย์ซ่อมบาํรุงอากาศยาน MRO ตาํบลพลา อําเภอบา้นฉาง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 132,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 660,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 132,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 528,000,000           บาท

(10) การจา้งควบคุมงานปรับถมท ีด่นิ (ถมดนิ) และอื่นๆท ีเ่กี่ยวขอ้ง
      สําหรับก่อสรา้งศูนย์ซ่อมบาํรุงอากาศยาน MRO 3,300,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 16,500,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 3,300,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 13,200,000            บาท

9,586,729,200         บาท
1. งบลงทนุ 9,586,729,200         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 9,586,729,200         บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 9,586,729,200         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,397,633,300         บาท

(1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขนําไร่
    และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - 
    แยกหนองบอน จ.ชลบรุี จ.ระยอง 507,702,200           บาท

กระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวง 
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงรองรับระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

126



(1.1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขนําไร่
      และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - 
      แยกหนองบอน ตอน 1 จ.ชลบรุี จ.ระยอง 8.700 กม. 202,966,200           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 716,340,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 144,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 247,596,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 202,966,200           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 121,777,800           บาท

(1.2) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขนําไร่
      และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - 
      แยกหนองบอน ตอน 2 จ.ระยอง 8.000 กม. 304,736,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 672,230,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 135,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 232,494,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 304,736,000           บาท

(2) สาย อ.บา้นบงึ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) 
    รวมสะพานขา้มแยกหนองชาก จ.ชลบรุี 12.300 กม. 259,207,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,196,860,000         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 418,438,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 259,207,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 339,215,000           บาท

(3) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3 
    แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้นเเลง 
    จ.ระยอง 392,427,100           บาท
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(3.1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3 
      แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - 
      แยกบา้นแลง ตอน 1 จ.ระยอง 12.000 กม. 143,536,200           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,024,632,000         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 168,750,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 323,648,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 143,536,200           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 388,697,800           บาท

(3.2) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3 
      แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - 
      แยกบา้นเเลง ตอน 2 จ.ระยอง 12.021 กม. 248,890,900           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,118,869,000         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 168,750,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 379,502,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 248,890,900           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 321,726,100           บาท

(4) สายมนีบรุี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - ฉะเชงิเทรา 
    รวมสะพานขา้มแยก จ.ฉะเชงิเทรา 523,272,000           บาท

(4.1) สายมนีบรุี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - ฉะเชงิเทรา 
      รวมสะพานขา้มแยก ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 5.700 กม. 217,409,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 690,615,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 144,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 329,206,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 217,409,000           บาท

(4.2) สายมนีบรุี - ฉะเชงิเทรา ตอน นครเน่ืองเขต - ฉะเชงิเทรา 
      รวมสะพานขา้มแยก ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 6.594 กม. 305,863,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 747,360,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 162,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 279,497,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 305,863,000           บาท
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(5) สายทางเขา้ท่าอากาศยานอู่ตะเภา - ท่าเรือจกุเสมด็ จ.ชลบรุี 7.763 กม. 112,700,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 401,000,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 72,300,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 216,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 112,700,000           บาท

(6) สายศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
    พรอ้มทางลอดแยกเนินสําลี (ลอดถนนสุขมุวทิ) จ.ระยอง 5.017 กม. 195,619,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 498,644,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 203,025,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 195,619,000           บาท

(7) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน ฉะเชงิเทรา - อ.บางคลา้ 
    รวมสะพานขา้มสามแยกเขา้วดัสมานรัตนาราม จ.ฉะเชงิเทรา 5.500 กม. 183,904,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 595,000,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 291,096,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 183,904,000           บาท
(8) สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือชา้ง - อ.แกลง จ.ระยอง 429,905,000           บาท

(8.1) สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือชา้ง - อ.แกลง ตอน 1 
      จ.ระยอง 21.400 กม. 217,088,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 612,958,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 265,870,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 217,088,000           บาท

(8.2) สาย อ.บา้นบงึ - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือชา้ง - อ.แกลง ตอน 2 
      จ.ระยอง 18.181 กม. 212,817,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 600,884,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 258,067,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 212,817,000           บาท
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(9) สายกระทงิลาย - ระยอง ตอน แยกกระทงิลาย - ทางแยกต่างระดบัโป่ง 
     (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) จ.ชลบรุี 6.900 กม. 144,813,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 408,897,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 94,000,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 170,084,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 144,813,000           บาท
(10) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมทุรปราการ จ.ฉะเชงิเทรา 698,078,700           บาท

(10.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมทุรปราการ 5.710 กม. 134,717,500           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 597,444,500           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 133,600,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 193,100,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 134,717,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 136,027,000           บาท
(10.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมทุรปราการ 5.715 กม. 115,202,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 510,600,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 133,600,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 130,529,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 115,202,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 131,269,000           บาท

(10.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมทุรปราการ 
        จ.ฉะเชงิเทรา 5.725 กม. 184,378,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 517,000,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 133,800,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 148,822,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 184,378,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 50,000,000             บาท
(10.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชงิเทรา 5.700 กม. 112,544,200           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 550,193,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 133,800,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 141,300,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 112,544,200           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 162,548,800           บาท
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(10.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชงิเทรา 5.722 กม. 151,237,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 551,600,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 133,796,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 160,695,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 151,237,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 105,872,000           บาท

(11) สะพานขา้มแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวนิ/อีสเทริ์นซีบอร์ด/อมตะซิต ี้
      และแยกปากร่วม จ.ชลบรุี 1 แห่ง 842,784,900           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 3,465,646,000         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 585,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 1,087,757,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 842,784,900           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 950,104,100           บาท

101,968,500           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 894,348,400           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 101,968,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 253,399,200           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 358,980,700           บาท

(13) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 
      (แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบรุี จ.ระยอง 14.487 กม. 240,157,700           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 797,566,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 240,157,700           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 397,408,300           บาท

(12) ทางลอดทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 331 
      และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบา้น กม.10) จ.ชลบรุี จ.ระยอง 1 แห่ง
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(14) สายปราจนีบรุี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู - อ.พนมสารคาม 
      จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุี 288,460,900           บาท

(14.1) สายปราจนีบรุี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู - อ.พนมสารคาม  

        ตอน 1 จ.ปราจนีบรุี 8.238 กม. 205,435,900           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 795,198,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 205,435,900           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 246,036,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 183,726,100           บาท

(14.2) สายปราจนีบรุี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหมู - อ.พนมสารคาม  

       ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุี 13.126 กม. 83,025,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 740,900,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 83,025,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 243,780,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 264,095,000           บาท

(15) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท)์ - บรรจบทางหลวง
     หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชงิเทรา 481,819,100           บาท

(15.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท)์ - บรรจบทางหลวง
        หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 9.985 กม. 246,919,100           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 597,943,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 246,919,100           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 231,023,900           บาท

(15.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท)์ - บรรจบทางหลวง
        หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 8.260 กม. 234,900,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 598,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 234,900,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 243,100,000           บาท
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(16) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุี 11.858 กม. 223,628,800           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 546,559,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 223,628,800           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 212,930,200           บาท

(17) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น 
      (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชงิเทรา 441,696,400           บาท

(17.1) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น  
        (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 10.500 กม. 253,338,700           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,213,843,000         บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 244,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 253,338,700           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 343,922,400           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 372,581,900           บาท

(17.2) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น  ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น 
188,357,700           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,101,000,000         บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 240,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 188,357,700           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 350,943,600           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 321,698,700           บาท
(18) สาย อ.สัตหบี - อ.บา้นฉาง จ.ชลบรุี 10.141 กม. 281,571,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 897,500,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 281,571,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 435,929,000           บาท
(19) สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธ ิ ์จ.ชลบรุี 12.135 กม. 221,742,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 565,720,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 114,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 221,742,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 229,978,000           บาท

(รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 13.000 กม.
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(20) สาย อ.บา้นฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง  
      จ.ระยอง 22.000 กม. 229,846,700           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 857,274,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 172,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 229,846,700           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 273,255,600           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 182,171,700           บาท

(21) สาย ต.มาบตาพุด -  อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจดุตดัทางหลวง
      หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดมิ) (แยกนิคมพัฒนา) 
      จ.ระยอง 13.600 กม. 156,343,500           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,447,433,600         บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 300,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 156,343,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 410,106,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 580,984,100           บาท
(22) ทางแยกต่างระดบัเขาหนิซอ้น จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 75,029,300            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 513,959,300           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 75,029,300            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 174,746,400           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 160,183,600           บาท

114,299,900           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 868,425,700           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 114,299,900           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 246,054,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 328,071,800           บาท

(23) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดบัมาบเอียง จ.ชลบรุี 11.740 กม.
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(24) สายต่างระดบัมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรือ) 
      จ.ชลบรุี 19.989 กม. 208,656,600           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 896,900,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 208,656,600           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 254,121,600           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 254,121,800           บาท
(25) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง จ.ระยอง 370,000,000           บาท

(25.1) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง ตอน 1 จ.ระยอง 11.650 กม. 230,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,150,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 230,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 460,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 460,000,000           บาท
(25.2) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 5.486 กม. 140,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 700,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000           บาท
(26) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหบี  จ.ชลบรุี 600,000,000           บาท

(26.1) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหบี ตอน 1 จ.ชลบรุี 7.300 กม. 180,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 900,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 360,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 360,000,000           บาท
(26.2) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหบี ตอน 2 จ.ชลบรุี 8.200 กม. 190,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 950,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 380,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 380,000,000           บาท
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(26.3) สาย อ.พัทยา - อ.สัตหบี ตอน 3 จ.ชลบรุี 6.742 กม. 230,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,150,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 230,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 460,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 460,000,000           บาท
(27) สายทางเลี่ยงเมอืงฉะเชงิเทราดา้นใต ้จ.ฉะเชงิเทรา 4.995 กม. 240,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,200,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 240,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 480,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 480,000,000           บาท

(28) ทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กับถนนเมอืงใหม่เหนือและ
      ถนนนิคมแหลมฉบงั 4 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 48,000,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 240,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 48,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 96,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 96,000,000            บาท
(29) ปรับปรุงทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ จ.ชลบรุี จ.ระยอง 1 แห่ง 120,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 600,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 240,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 240,000,000           บาท

(30) สาย ต.บางบตุร - ต.ชมุแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชมุแสง 
      จ.ระยอง 25.416 กม. 224,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,120,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 224,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 448,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 448,000,000           บาท
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(31) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น 
      ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 440,000,000           บาท

(31.1) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 4.000 กม. 132,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 660,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 132,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 264,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 264,000,000           บาท

(31.2) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 5.400 กม. 164,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 820,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 164,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 328,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 328,000,000           บาท

(31.3) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 3 จ.ฉะเชงิเทรา 3.400 กม. 144,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 720,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 144,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 288,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 288,000,000           บาท
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ 97,261,500            บาท

(1) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจสิตกิส์ภาคตะวนัออก 
    สายทางเลี่ยงเมอืงฉะเชงิเทรา (ดา้นใต)้ 41,957,500            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 52,950,400            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 10,992,900            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 41,957,500            บาท

(2) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 - 

จดุตดัทางเลี�ยงเมอืงชลบรุีี 46,504,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 58,492,500            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,988,500            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 46,504,000            บาท
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(3) ค่าสํารวจและออกแบบแกป้ญัหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 
    ช่วงจดุตดัทางหลวงหมายเลข 36 - จดุตดัทางหลวงหมายเลข 344 8,800,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 44,000,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 8,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 35,200,000            บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 91,834,400            บาท

91,834,400            บาท

1,134,257,100         บาท
1. งบลงทนุ 1,134,257,100         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,134,257,100         บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,134,257,100         บาท

1.1.1.1 ค่าท ีด่นิ 166,190,000           บาท
166,190,000           บาท

(1) ค่าท ีด่นิท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 610 หน่วย) 166,190,000           บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 921,382,100           บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพ ื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 921,382,100           บาท

(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ท ี ่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบงั 
    อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (ตอนท ี ่1) 2.770 กม. 158,596,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 458,000,000           บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 207,418,900           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 11,285,500            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 80,699,600            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 158,596,000           บาท

(2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ท ี ่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบงั 
    อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (ตอนท ี ่3) 2.700 กม. 65,884,300            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 314,700,000           บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 145,146,800           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ - บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 103,668,900           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 65,884,300            บาท

(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรับระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

กรมทางหลวงชนบท 
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพ ื่อขับเคลื่ อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมจดักรรมสิทธ ิท์ ี่ดินเพ ื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (EEC)
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(3) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ท ี ่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบงั 
    อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (ตอนท ี ่4) 2.900 กม. 63,431,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 298,700,000           บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 155,233,600           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 5,828,500             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 34,206,900            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 63,431,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 40,000,000            บาท

(4) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, 
    สมทุรปราการ (สัญญาท ี ่1) 11.000 กม. 225,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,871,239,000         บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 550,932,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 447,335,200           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 225,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 497,971,800           บาท

(5) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, 
    สมทุรปราการ (สัญญาท ี ่2) 9.328 กม. 292,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,841,570,000         บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 531,922,500           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 440,243,300           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 225,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 292,000,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 352,404,200           บาท

(6) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
    16.460 กม. -                       บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 540,000,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 167,580,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 57,020,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ -                       บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 315,400,000           บาท
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(7) ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อ.บา้นค่าย, วงัจนัทร์ 
    จ.ระยอง 32.807 กม. 68,915,800            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 159,948,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 41,126,400            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 49,905,800            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 68,915,800            บาท

(8) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 (ตอนท ี ่2) อ.ปลวกแดง 
    จ.ระยอง 0.849 กม. 34,850,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 46,650,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,800,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 34,850,000            บาท

(9) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
    11.465 กม. 12,705,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 447,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 143,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 12,705,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 291,295,000           บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 2,075,000             บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพ ื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 2,075,000              บาท

(1) ค่าควบคุมงานท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,075,000             บาท
1.1.1.4 ค่าจา้งบริษทัท ีป่รึกษา 44,610,000            บาท
กิจกรรมก่อสร้างเพ ื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (EEC) 44,610,000             บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัท ีป่รึกษาท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ 9,000,000             บาท

(2) ค่าจา้งออกแบบโครงการสํารวจออกแบบ ถนนสาย ชบ.3027 
    แยก ทล.331 - บ.ระเวงิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 10,000,000            บาท

(3) ค่าจา้งท ีป่รึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ชบ.1032 
    แยก ทล.7 - บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 11,900,000            บาท
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(4) ค่าจา้งท ีป่รึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 
     (กม.ท ี ่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี (ตอนท ี ่1 - 4) 2,500,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 51,905,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 27,394,000            บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 10,704,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 9,807,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 2,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,500,000             บาท

(5) ค่าจา้งท ีป่รึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - 
    ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ 4,592,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 89,150,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ต ัง้งบประมาณ 41,788,500            บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 22,046,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 16,535,600            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 4,592,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 4,187,900             บาท

(6) ค่าจา้งท ีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - 
    ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3,703,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,042,200            บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 4,702,500             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 3,089,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 3,703,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 11,547,700            บาท

(7) ค่าจา้งท ีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - 
    ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2,915,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 19,662,500            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 3,932,500             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 2,915,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 12,815,000            บาท
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สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

13,725,000             บาท
1. งบลงทนุ 13,725,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 13,725,000             บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 13,725,000             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัท ีป่รึกษา 13,725,000            บาท

(1) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่ มจงัหวดั
    ฉะเชงิเทรา ชลบรุี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
    ภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบรุี 13,725,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,000,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 9,275,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 13,725,000            บาท

155,214,900           บาท
1. งบเงินอดุหนุน 155,214,900           บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 155,214,900           บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการโครงสรา้งพื้ นฐานท ีส่ําคญัในพื้ นท ี่
   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 62,984,000            บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจา้งท ีป่รึกษาเพื่อสนับสนุน
   การกํากับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเช ือ่มสามสนามบนิ 48,405,900            บาท

43,825,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 56,690,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 12,865,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 43,825,000            บาท

โครงการ : โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวัด 
             ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง เพ ื่อรองรับการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขับเคลื่ อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

3) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจา้งท ีป่รึกษาเพื่อสนับสนุน
   การกํากับสัญญาโครงการพัฒนาสนามบนิอู่ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก
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1,010,387,600         บาท

เงินนอกงบประมาณ            386 ,042,500 บาท

1. งบลงทนุ 1,010,387,600         บาท
เงินนอกงบประมาณ            386 ,042,500 บาท
1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,010,387,600         บาท

เงินนอกงบประมาณ            386 ,042,500 บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,010,387,600         บาท

เงินนอกงบประมาณ            386 ,042,500 บาท
1.1.1.1 ค่าท ีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 1,010,387,600         บาท

(1) งานปรับปรุงเสน้ท่อ สถานีจ่ายน้ํานาจอมเทยีน - แยกชยัพฤกษ ์
    ตาํบลนาจอมเทยีน อําเภอสัตหบี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 91,880,000             บาท

(2) งานปรับปรุงเสน้ท่อ เสน้ทางรถไฟจากแยกกระทงิลาย - สํานักงาน
    ประปาพัทยา ตาํบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 60,188,000             บาท

(3) โครงการพฒันาระบบประปารองรับเขตนวตักรรม (EECi) 
    ตาํบลชมุแสง ตาํบลป่ายุบใน อําเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 70,000,000             บาท

(4) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําพื้ นท ีต่าํบลแม่น้ําคู ้อําเภอปลวกแดง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(5) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําพื้ นท ีต่าํบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 40,000,000             บาท

(6) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําพื้ นท ีต่าํบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหบี
    จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(7) อาคารศูนย์ปฏบิตักิารประปารองรับ EEC ตาํบลเชงิเนิน
    อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(8) โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อเสริมศักยภาพการจ่ายน้ํา
    พื้ นท ีเ่พ - แหลมแม่พิมพ์ ตาํบลเพ อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 50,000,000             บาท

(9) งานวางท่อเช ือ่มระบบจากสถานีจ่ายน้ํามาบตาพุด - สี่แยก
    ศูนย์ราชการ พรอ้มระบบสูบส่งน้ํา ตาํบลมาบตาพุด อําเภอเมอืงระยอง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 12,000,000             บาท

รัฐวิสาหกิจ
การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการ : โครงการน้ําประปาท ี่ใหบ้ริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพ ื้นท ี่ระเบยีงเศรษฐกิจ
             ภาคตะวันออก
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(10) งานวางท่อเสริมประสิทธภิาพจากสถานีจ่ายน้ําเพ - สี่แยก IRPC 
      พรอ้มระบบสูบส่งน้ํา ตาํบลเพ อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 75,000,000             บาท

(11) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพ
      น้ําอุปโภคบริโภค จากอ่างเก็บน้ําคลองสียัด -อ่างเก็บน้ําคลองหลวง
      รัชชโลทร ตาํบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(12) งานยา้ยแนวท่อหลบการก่อสรา้ง ทางหลวง 3 บา้นฉาง - ระยอง 
      บริเวณอําเภอบา้นฉาง - อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 92,500,000             บาท

(13) งานยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งถนนทางหลวง ถนน 304 
      บริเวณหนา้วดัโพธ ิใ์หญ่ ถึง สามแยกวดัหนองเคด็ หมู่ 7 ตาํบลท่าถ่าน 
      อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 21,730,000             บาท

(14) งานยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งถนนทางหลวง 
      บริเวณวดัโคกหวัขา้ว หมู่ 3 ถึง สี่แยกโคกปีบ ตาํบลโคกปีบ 
      อําเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุี ถนน 319 (ขวาทาง) 1 แห่ง 14,140,000             บาท

(15) ค่าก่อสรา้งปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบรุี-พนัสนิคม-(พานทอง)-
      (ท่าบญุม)ี ระยะท ี ่1 อําเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 117,777,600           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 2,868,224,300         บาท

เงินนอกงบประมาณ 717,056,100           บาท

เงินงบประมาณ 2,151,168,200         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 570,596,200           บาท

เงินนอกงบประมาณ 206,363,900           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 117,777,600           บาท

เงินนอกงบประมาณ 163,715,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,462,794,400         บาท

เงินนอกงบประมาณ 346,976,700           บาท
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153,000,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,514,700,000         บาท

เงินนอกงบประมาณ 378,675,000           บาท

เงินงบประมาณ 1,136,025,000         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 209,028,800           บาท

เงินนอกงบประมาณ 87,339,600             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 153,000,000           บาท

เงินนอกงบประมาณ 102,999,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 773,996,200           บาท

เงินนอกงบประมาณ 188,335,900           บาท

(17) ค่าก่อสรา้งปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคลา้-
      (แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อําเภอพนมสารคาม-
      บางคลา้-แปลงยาว-เมอืงฉะเชงิเทรา-บา้นโพธ ิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 112,172,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,352,336,500         บาท

เงินนอกงบประมาณ 338,084,200           บาท

เงินงบประมาณ 1,014,252,300         บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 291,415,800           บาท

เงินนอกงบประมาณ 97,138,600             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 112,172,000           บาท

เงินนอกงบประมาณ 119,327,500           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 610,664,500           บาท

เงินนอกงบประมาณ 121,618,100           บาท

(16) ค่าก่อสรา้งปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรับ EEC) 
      อําเภอบา้นฉาง-เมอืงระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง
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30,180,000             บาท
1. งบลงทนุ 30,180,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 30,180,000             บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 30,180,000             บาท

1.1.1.1 ค่าท ีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 30,180,000            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา จงัหวดัชลบรุี 30,180,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 75,165,500            บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 17,820,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 27,165,500            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 30,180,000            บาท

1,100                   บาท
1. งบลงทนุ 1,100                   บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,100                   บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,100                   บาท

1.1.1.1 ค่าท ีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 1,100                   บาท
(1) ค่าก่อสรา้งปรับปรุงทางรถไฟเขา้ในพื้ นท ีท่่าเรือจกุเสมด็ จงัหวดัชลบรุี 1,100                   บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 230,285,400           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 64,152,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 72,867,200            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 1,100                   บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 93,265,100             บาท

423,568,200           บาท
1. งบลงทนุ 423,568,200           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 423,568,200           บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 423,568,200           บาท

1.1.1.1 ค่าท ีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 423,568,200           บาท
(1) ค่าเวนคนืท ีด่นิและรื้ อยา้ยสิ่งปลูกสรา้ง จงัหวดัชลบรุี 423,568,200           บาท

การรถไฟแหง่ประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอูต่ะเภา

โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพ ื้นท ี่ทา่เรือจกุเสม็ด

 โครงการ : โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่ อม 3 สนามบนิ
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206,407,100 บาท
1. งบเงินอดุหนุน 206,407,100           บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 206,407,100           บาท
1) ค่าท ีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 206,407,100           บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม IoT 1 อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 อาคาร 36,400,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 104,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 20,800,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 36,400,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,800,000            บาท
(2) ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม  IoT 2 อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 อาคาร 158,304,300           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,360,000,000         บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 272,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 158,304,300           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 425,739,100           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 503,956,600           บาท
(3) ค่าควบคุมงานท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,664,000             บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3.1) ค่าควบคุมงานอาคารนวตักรรม  IoT 1 อําเภอศรีราชา 
      จงัหวดัชลบรุี 1 รายการ 1,664,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 4,160,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 624,000               บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 1,664,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,872,000             บาท

10,038,800            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 54,360,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 8,160,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 10,038,800            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 17,017,000            บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 19,144,200            บาท

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : สถาบนัไอโอทเีพ ื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลัแหง่อนาคตได้รับการพฒันา 1 แหง่

กระทรวงดิจทิลัเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั 
โครงการ : โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพ ื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลัแหง่อนาคต

(4) ค่าควบคุมงานอาคารนวตักรรม  IoT  2 อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 รายการ

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 2 : การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานด้านดิจทิลั
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19,453,600             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 19,453,600             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 19,453,600             บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 19,453,600            บาท

9,349,300              บาท
1. งบเงินอดุหนุน 9,349,300              บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 9,349,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสรา้งสรรคสู่์สถาบนัการศึกษา
    ส่วนภูมภิาค EEC 9,349,300             บาท

21,000,000             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 21,000,000             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 21,000,000             บาท

21,000,000            บาท     1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพัฒนาดา้นการศึกษาและบคุลากรรองรับนวตักรรมข ัน้สูง

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 3 : การพฒันาและส่งเสริมการทอ่งเท ี่ยว

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : จาํนวนผูม้าเยี่ ยมเยือนในพ ื้นท ี่ EEC ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิเพ ิ่มขึ้ นร้อยละ 10

สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการทอ่งเท ี่ยวในพ ื้นท ี่ EEC

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 4 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : ผลิตและพฒันาบคุลากรใหมี้คุณภาพ รองรับความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
อย่างน้อย 50,000 คน / ร้อยละของการมีงานทาํของนักศึกษาจบใหม่ในสถานประกอบการอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ร้อยละ 90

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : พฒันาเขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 1 แหง่

สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค(์องคก์ารมหาชน) 
โครงการ : โครงการสร้างแหล่งบม่เพาะธุรกิจสร้างสรรคสู์่สถาบนัการศึกษาส่วนภูมิภาค 
             (เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก-Eastern (Economic Corridor Development :EEC))

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอตุสาหกรรมแหง่อนาคตในพ ื้นท ี่ระเบยีง
             เศรษฐกิจภาคตะวันออก
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68,500,000             บาท
1. งบลงทนุ 68,500,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 68,500,000             บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 68,500,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 68,500,000             บาท

(1) ชดุครุภณัฑ์ศูนย์วจิยัและพัฒนาหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม ตาํบลบางพระ 
     อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 68,500,000             บาท

50,000,000             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 50,000,000             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 50,000,000             บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 50,000,000             บาท

(1) ชดุปฏบิตักิารทดสอบถังลากเรือจาํลอง ตาํบลท ุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา 
    จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 30,000,000             บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารทดสอบแอ่งคลื่น ตาํบลท ุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา 
    จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 10,000,000             บาท

(3) ชดุปฏบิตักิารทดสอบอุโมงคน้ํ์า ตาํบลท ุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา 
    จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 10,000,000             บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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21,000,000             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 21,000,000             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 21,000,000             บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบคุลากร งานวจิยัและเทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยี
   ยานยนตส์มยัใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
   พิเศษภาคตะวนัออก 10,000,000             บาท

   เขา้สู่อุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมตัใินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก
   (EEC) 10,000,000             บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบและ
    การผลิตช ิ้นส่วนยานยนต ์ช ิน้ส่วนอากาศยานดว้ยเทคโนโลยีข ัน้สูงในเขตพัฒนา
    พิเศษภาคตะวนัออก 1,000,000              บาท

42,807,700             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 42,807,700             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 42,807,700             บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 11,107,700             บาท

(1) ครุภณัฑ์สํานักงานท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 2,659,000              บาท
  รวม 6 รายการ (รวม 371 หน่วย)

(2) ระบบปรับอากาศสําหรับพื้ นท ีไ่ม่นอ้ยกว่า 1,300 ตารางเมตร   
    ตาํบลแสนสุข อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 4,100,000              บาท

(3) ระบบ Network/wifi   ตาํบลแสนสุข อําเภอเมอืงชลบรุี
    จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 3,000,000              บาท
(4) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 668,700                บาท

  รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)

(5) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 280,000                บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(6) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 400,000                บาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าท ีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 31,700,000             บาท

(1) ปรับปรุงอาคารโรงประลองวศิวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ  ตาํบลแสนสุข
    อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 รายการ 31,700,000             บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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1,107,947,800         บาท
1. งบเงินอดุหนุน 1,107,947,800         บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 140,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 140,000,000           บาท

1.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 967,947,800           บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 653,600,000           บาท

(1) ระบบครุภณัฑ์โรงงานตน้แบบไบโอรีไฟเนอรี่ ตาํบลป่ายุบใน
    อําเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 653,600,000           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 3,268,000,000         บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 653,600,000           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 1,307,200,000         บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,307,200,000         บาท
2) ค่าท ีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 314,347,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งกลุ่ มอาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก Phase 1A
    ตาํบลป่ายุบใน อําเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 300,518,700           บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 1,100,900,000         บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 228,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 300,518,700           บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 572,381,300           บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งกลุ่ มอาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก
    Phase 1A ตาํบลป่ายุบใน อําเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 13,829,100            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 55,045,000            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,400,000            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 13,829,100            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 29,815,900            บาท

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
โครงการ : โครงการพฒันาเขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (EECi)
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10,322,000             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 10,322,000             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 10,322,000             บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 10,322,000            บาท

(1) เครื่องมอืและอุปกรณ์สําหรับการทดสอบวสัดุอากาศยาน ตาํบลท ุ่งสุขลา 
    อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 10,322,000            บาท

92,484,500             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 92,484,500             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 92,484,500             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 92,484,500            บาท

5,865,200              บาท
1. งบดําเนินงาน 5,865,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    5,865,200              บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 144,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 21,600                 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 119,400                บาท
(4) ค่าเบ ี้ยเลี้ ยง ค่าเช่าท ีพ่ ักและค่าพาหนะ 310,700                บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 640,000                บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,866,100              บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,705,400              บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 322,400                บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 26,000                 บาท
(10) เงินรางวลัตาํรวจ 48,000                 บาท
(11) วสัดุสํานักงาน 266,000                บาท
(12) วสัดุเช ื้อเพลิงและหล่อลื่น 139,600                บาท
(13) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 256,000                บาท

สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนย์กลางการวิจยั พฒันาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กระทรวงดิจทิลัเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั 
โครงการ : โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิลั เพ ื่ออตุสาหกรรมอนาคต 
           (Digital University)

กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน 
โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทาํเพ ื่อรองรับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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85,650,000             บาท
1. งบลงทนุ 65,770,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 65,770,000             บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 65,770,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 65,770,000            บาท
(1) ครุภณัฑ์การศึกษาท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 6,170,000              บาท

  รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)

(2) ชดุฝึกการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรกล CNC ( CNC Maintenance )

    ตาํบลวงัเย็น อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,500,000              บาท
(3) ชดุทดลองสมองกลฝงัตวัในระบบการสื่อสารภายในอาคาร

    ตาํบลวงัเย็น อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,850,000              บาท
(4) ชดุฝึกหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม (Industrial Robot ) ตาํบลวงัเยน็

    อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,950,000              บาท
(5) ชดุฝึกระบบการผลิตแบบอัตโนมตัขิ ัน้พื้ นฐาน (อบรมนอกสถานท ี)่

    ตาํบลวงัเย็น อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 2 ชดุ 5,000,000             บาท
(6) ชดุฝึกทกัษะทางดา้นแมคคาทรอนิกส์ ตาํบลวงัเย็น อําเภอแปลงยาว

    จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 3,500,000             บาท
(7) ชดุฝึกทกัษะทางดา้นแมคคาทรอนิกส์ช ัน้สูง ตาํบลวงัเยน็

    อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 5,500,000             บาท
(8) ชดุทดลองระบบจาํลองการผลิตแบบอัตโนมตั ิตาํบลวงัเยน็

    อําเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 7,500,000              บาท
(9) เครื่อง CNC CMM (เครื่องมอืวดัแบบ 3 แกนอัตโนมตั)ิ

    ตาํบลมาบตาพุด อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 5,000,000              บาท
(10) เครื่อง CNC Lathe 4 แกน ตาํบลมาบตาพุด อําเภอเมอืงระยอง

      จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 7,500,000              บาท
(11) เครื่องเช ือ่มแบบเลเซอร์ YAG เลเซอร์ 200 วตัต ์ตาํบลหนองไมแ้ดง

      อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี  1 เครื่อง 2,500,000              บาท
(12) ชดุฝึกระบบ IOT ตาํบลหนองไมแ้ดง อําเภอเมอืงชลบรุี

      จงัหวดัชลบรุี 2 ชดุ 5,700,000              บาท
(13) ชดุฝึกการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรกล CNC (CNC Maintenance )

      ตาํบลหนองไมแ้ดง อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 2,500,000              บาท

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC)
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(14) ชดุฝึกระบบควบคุมอัตโนมตัแิบบเครือข่ายรองรับอุตสาหกรรม 4.0

     และการผลิตแบบ SMARTFACTORY ตาํบลหนองไมแ้ดง

     อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี (MARA) 2 ชดุ 4,800,000              บาท
(15) ชดุฝึกหุ่นยนตแ์บบทาํงานร่วมกับมนุษย์และระบบ IOT

     ตาํบลหนองไมแ้ดง อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี (MARA) 1 ชดุ 1,800,000              บาท
2. งบรายจา่ยอื่น 19,880,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาทกัษะกําลังแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษ

   ภาคตะวนัออก (EEC) 19,880,000            บาท

25,953,900             บาท
1. งบดําเนินงาน 25,953,900             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,953,900             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,094,400              บาท
(2) ค่าเบ ี้ยเลี้ ยง ค่าเช่าท ีพ่ ักและค่าพาหนะ 15,860,000             บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 54,500                 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 8,700,000              บาท
(5) วสัดุสํานักงาน 245,000                บาท

99,893,200             บาท
1. งบลงทนุ 79,199,700             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 79,199,700             บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 77,254,700             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑ์การศึกษา 77,254,700             บาท
(1) ครุภณัฑ์การศึกษาท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท 7,352,000              บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2,500,000              บาท

1,000,000        บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารฟาร์มปศุสัตวอ์ัจฉริยะ  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
     ฉะเชงิเทรา ตาํบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ

(2) ชดุปฏบิตักิารชาํแหละสัตวเ์กษตรชวีภาพ  วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
    ฉะเชงิเทรา ตาํบลเขาหนิซอ้น อําเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ

กระทรวงศึกษาธกิาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน
โครงการ : โครงการพฒันาสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐานเพ ื่อรองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
             ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อตุสาหกรรม

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลิตและพฒันากําลังคนสนับสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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(4) ชดุปฏบิตักิารกราฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR  วทิยาลัยเทคนิคจฬุาภรณ์ 
     (ลาดขวาง) ตาํบลลาดขวาง อําเภอบา้นโพธ ิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ 5,000,000 บาท

(5) ชดุปฏบิตักิาร Central LAB การพัฒนาสารสนเทศดา้นเครือข่าย 
     CCNA  วทิยาลัยเทคนิคจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) ตาํบลลาดขวาง 
     อําเภอบา้นโพธ ิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ 1,000,000              บาท

(6) ชดุปฏบิตักิารสอนและเทคนิคระบบรถยนตไ์ฟฟ้าแรงดนัสูง  
    วทิยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  
    จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ 7,000,000              บาท

(7) ชดุปฏบิตักิารระบบควบคุมอัตโนมตัหุ่ินยนตแ์ขนกลอุตสาหกรรม
    พรอ้มสื่อพื้ นฐานดา้นวศิวกรรม  วทิยาลัยเทคนิคฉะเชงิเทรา 
    ตาํบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ 2,500,000              บาท

(8) ชดุหอ้งเรยีนอจัฉรยิะอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Smart Class Room) 
วทิยาลยัสารพดัช่างฉะเชงิเทรา ตาํบลบางตนีเป็ด

อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,600,000              บาท

(9) ชดุเครื่องมอืประจาํหอ้งปฏบิตักิารการแพทย์ครบวงจร  
     วทิยาลัยสารพัดช่างฉะเชงิเทรา ตาํบลบางตนีเป็ด 
     อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,455,000              บาท

(10) ชดุปฏบิตักิารแปรรูปอาหาร แบบท ี ่2   วทิยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา 
      ตาํบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  1 ชดุ 3,650,000              บาท

(11) ชดุปฏบิตักิารควบคุมคุณภาพอาหาร  วทิยาลัยอาชวีศึกษาฉะเชงิเทรา 
      ตาํบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 1,350,000              บาท

(12) ชดุทดลองการเขยีนแอพพลิเคช ัน่แอนดรอยดพ์รอ้มโมดูล ZigBee 
      แบบเมนบอร์ดผ่านคอมพิวเตอร์   วทิยาลัยการอาชพีพนัสนิคม 
      ตาํบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 3,000,000              บาท

(13) ชดุทดลองอินเตอร์เน็ตออฟตงิส์ (IOT Network) ดว้ยระบบสื่อสาร
      ไรส้าย 4 ชนิด กับเซนเซอร์แบบแผงโมดูลไม่นอ้ยกว่า 17 ชนิด  
      วทิยาลัยการอาชพีพนัสนิคม ตาํบลนาเริก อําเภอพนัสนิคม 
      จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 3,000,000              บาท

5,900,000              บาท

(15) ชดุปฏบิตักิาร Digital Touring On Internet   วทิยาลัยเทคนิคพัทยา 
      ตาํบลนาเกลือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 7,000,000              บาท

(14) ชดุทดลองหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต  วทิยาลัยเทคนิคชลบรุี
      ตาํบลหนองชาก อําเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ
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(16) ชดุปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์พรอ้มระบบควบคุมมลัตมิเีดยี
      แบบทชัสกรีน  วทิยาลัยเทคนิคสัตหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อําเภอสัตหบี 
      จงัหวดัชลบรุี 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(17) เครื�องตรวจสภาพรางรถไฟดว้ยระบบบนัทกึขอ้มลูอตัโนมตั ิ

5,200,000              บาท

(18) ชดุปฏบิตักิารอิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่รองรับระบบอุตสาหกรรม 4.0 
      และ IOT  วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ (ชลบรุี) 
      ตาํบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 3,000,000              บาท

(19) ชดุปฏบิตักิารอิเล็กทรอนิกสค์วบคุมดว้ยระบบสมองกลอัจฉริยะ  
      วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ (ชลบรุี) 
      ตาํบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 2,000,000              บาท

(20) ชดุปฏบิตักิารออกแบบและพัฒนาช ิ้นส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
      อัจฉริยะ  วทิยาลัยอาชวีศึกษาเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ (ชลบรุี) 
      ตาํบลบา้นเก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุี  1 ชดุ 2,000,000              บาท

(21) ชดุปฏบิตักิารยานยนตไ์ฟฟ้าควบคุมความเร็วรถยนตไ์ฟฟ้าและระบบ
      จดัการแบตเตอรี่รถยนต ์ วทิยาลัยเทคนิคบา้นค่าย ตาํบลหนองละลอก 
      อําเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง  1 ชดุ 1,300,000              บาท

(22) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยีเคมชีวีภาพ  วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
      ตาํบลหว้ยโป่ง อําเภอเมอืงระยอง  จงัหวดัระยอง  1 ชดุ 5,000,000              บาท

(23) ชดุปฏบิตักิารหุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม 6D หนา้จอแสดงผลไม่นอ้ยกว่า 
      8 น้ิว พรอ้มชดุหยิบจบัและโปรแกรมออกแบบการทาํงาน  
      วทิยาลัยเทคนิคระยอง ตาํบลท่าประดู่ อําเภอเมอืงระยอง 
      จงัหวดัระยอง  1 ชดุ 1,447,700              บาท

1.1.2 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,945,000              บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 1,945,000              บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบท ีม่รีาคาต่อหน่วย
    ต ํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,945,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 20,693,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการผลิตและพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก 20,693,500             บาท

(Track Geometry) พรอ้มอปุกรณป์ระกอบ  วทิยาลยัเทคนิคสตัหบี

ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 เครื�อง
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13,472,500             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 13,472,500             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 13,472,500             บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพัฒนาการศึกษาและบคุลากร
   รองรับการลงทนุ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 13,472,500            บาท

รัฐวิสาหกิจ
สถาบนัการบนิพลเรือน
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรด้านการบนิเพ ื่อรองรับการจดัต ัง้ศูนย์ฝึกอบรม
            บคุลากรด้านการบนิและอวกาศอูต่ะเภา (Aeronautical and Aerospace 
            Training Center,U-Tapao) 3,620,000              บาท

1. งบเงินอดุหนุน 3,620,000              บาท
1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 3,620,000              บาท

1) งบรายจ่ายอื่น 3,620,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการผลิตและพัฒนาบคุลากรดา้นการบนิ 3,620,000             บาท

49,800,000             บาท
1. งบเงินอดุหนุน 49,800,000             บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 49,800,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 49,800,000            บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขับเคลื่ อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 5 : การพฒันาเมืองอจัฉริยะ สิ่ งแวดล้อมเมือง และสาธารณสุข

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : ศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แหง่ (จงัหวัดละ 1 แหง่)

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : โรงพยาบาลได้รับการพฒันาศักยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง 3 แหง่

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : มีระบบเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพจากการทาํงานและมลพษิสิ่ งแวดล้อมท ี่มีประสิทธภิาพ 3 จงัหวัด

ตวัชี้ วัดท ี่ 4 : มีผงัเมืองท ี่มีคุณภาพ เพ ิ่มขึ้ นไม่น้อยกว่า 10 ผงั

ตวัชี้ วัดท ี่ 5 : มีการศึกษาและพฒันาเมืองอจัฉริยะ อย่างน้อย 3 เมือง

กระทรวงดิจทิลัเพ ื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั 
โครงการ : โครงการพฒันาเมืองอจัฉริยะในพ ื้นท ี่ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก (Smart EEC)
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439,328,100           บาท
1. งบลงทนุ 354,328,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 354,328,300           บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 354,328,300           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัท ีป่รึกษา 32,884,400             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
    พัฒนาพื้ นท ีอ่ ําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อรองรับ
    การขยายตวัของเมอืงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 1 แห่ง 1,578,400              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 45,040,000             บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 33,461,600             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 1,578,400              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
    โครงการพัฒนาพื้ นท ีช่มุชนตามการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 3,903,000              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 29,980,000             บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 20,077,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 3,903,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
    โครงการพัฒนาพื้ นท ีช่มุชนตามการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
    จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 3,903,000              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 29,980,000             บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 20,077,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 3,903,000              บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง
โครงการ : โครงการพฒันาพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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(4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
    ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุี พ.ศ.2553 
    (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดมิ) เพื่อเป็นเสน้ทางคมนาคม
    สายรองของเมอืงชลบรุี บรรเทาความแออัดของการจราจร
    บนถนนสายหลัก 1 แห่ง 23,500,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 23,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 8,500,000              บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 321,443,900           บาท

(1) โครงการพัฒนาพื้ นท ีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุี เพื่อก่อสรา้งสะพาน
    เลียบชายฝ ัง่ทะเลช่วงท ี ่2 เริ่มจากจดุเช ือ่มถนนเขา้โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา
    เมอืงชลบรุีถึงถนนมนตเสว ีอําเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 91,777,300             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 404,900,000           บาท

ปี 2561 ต ัง้งบประมาณ 81,144,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 101,163,400           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 91,777,300             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 130,815,300           บาท

(2) โครงการพัฒนาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
    อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 95,666,600             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 410,000,000           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 82,000,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 95,666,600             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 232,333,400           บาท

(3) โครงการพัฒนาพื้ นท ีช่มุชนเมอืงแกลง อําเภอแกลง 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 90,000,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 450,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 180,000,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 180,000,000           บาท
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(4) โครงการปรับปรุงภูมทิศัน์และโครงสรา้งพื้ นฐานพื้ นท ีค่ลองโสธร 
    อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อรองรับการขยายตวัของเมอืง
    ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง 24,000,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 120,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 48,000,000             บาท

(5) โครงการพัฒนาพื้ นท ีช่มุชนบางเสร่และพื้ นท ีต่่อเน่ือง ตาํบลบางเสร่ 
    อําเภอสัตหบี จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 100,000,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 40,000,000             บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 84,999,800             บาท

1) ค่าท ีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 84,999,800             บาท

(1) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนหวักุญแจ - หนองไผ่แกว้ 
    จงัหวดัชลบรุี  1 แห่ง 6,597,200              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 25,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 6,597,200              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,902,800              บาท

(2) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนหนองใหญ่ 
    จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 6,069,400              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,430,600              บาท

(3) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนท ุ่งควายกิน - กองดนิ 
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 6,069,400              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,430,600              บาท
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(4) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนมะขามคู่ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 6,069,400              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,430,600              บาท
(5) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 6,069,400              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 5,430,600              บาท

(6) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
    ชมุชนแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 7,388,900              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 28,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 7,388,900              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 6,611,100              บาท
(7) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืงพัทยา จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 9,236,100              บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 35,000,000             บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 9,236,100              บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 8,263,900              บาท

(8) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน (ระดบัอําเภอ) 
    ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 1 รายการ 37,500,000             บาท
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228,044,100           บาท
1. งบลงทนุ 228,044,100           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 228,044,100           บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 228,044,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารท ีพ่ ักอาศัยและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 21,854,400            บาท

(1) แฟลตพักพยาบาล 7 ช ัน้ 40 ยูนิต (80 หอ้ง) เป็นอาคาร คสล. 7 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ
    สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
    อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลัง 21,854,400            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 49,785,800            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,850,600            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 21,854,400            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 16,080,800            บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 206,189,700           บาท

(1) อาคารผ่าตดั อุบตัเิหต ุผูป่้วยหนัก และผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล. 5 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง
    ตาํบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 หลัง 44,917,900            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 224,589,200           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 44,917,900            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 89,835,700            บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 89,835,600            บาท

(2) อาคารอุบตัเิหตแุละโรคหวัใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร
    ตาํบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลัง 75,989,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 379,945,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 75,989,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 151,978,000           บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 151,978,000           บาท

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
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(3) อาคารอุบตัเิหต ุผูป่้วยนอก และผูป่้วยหนัก เป็นอาคาร คสล. 6 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง
    ตาํบลทางเกวยีน อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 หลัง 35,327,200            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 176,635,600           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 35,327,200            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 70,654,200            บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 70,654,200            บาท

(4) อาคารอํานวยการ ผูป่้วยนอก - อุบตัเิหต ุเป็นอาคาร คสล. 4 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง
    ตาํบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลัง 28,749,600            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 143,748,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 28,749,600            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 114,998,400           บาท

(5) อาคารผูป่้วยนอกและบาํบดัรักษา เป็นอาคาร คสล. 4 ช ัน้
    พื้ นท ีใ่ชส้อยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ
    สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง
    อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลัง 21,206,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 106,030,000           บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 21,206,000            บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 84,824,000            บาท

12,306,000             บาท
1. งบดําเนินงาน 5,275,400              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,275,400              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรค 1,880,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 1,206,400             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 2,189,000             บาท

กรมควบคุมโรค
โครงการ : โครงการพฒันาการดําเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
             และสิ่ งแวดล้อมในพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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2. งบลงทนุ 7,030,600              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 7,030,600              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 7,030,600              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 2,190,000             บาท

(1) ระบบ VIDEO Conference ท ีเ่ช ือ่มต่อกับ VIDEO WALL
    กรมควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท ี ่6 จงัหวดัชลบรุี
    ตาํบลบา้นสวน อําเภอเมอืงชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 2,190,000             บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑ์การแพทย์ 2,700,000             บาท
(1) ครุภณัฑ์การแพทย์ท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 2,700,000             บาท
2.1.1.3 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 2,140,600             บาท

(1) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ท ีม่รีาคาต่อหน่วยต ํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,140,600             บาท

20,250,000             บาท
1. งบลงทนุ 20,250,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 20,250,000             บาท
1.1.1 คา่ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 20,250,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 20,250,000            บาท

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการรักษาความปลอดภยัในชวีติ
    และทรัพย์สิน ปรับปรุงจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารรักษาความปลอดภยั
    และรับแจง้เหตฉุุกเฉิน 191 ตาํรวจภูธรจงัหวดัระยอง ตาํบลท่าประดู่ 
    อําเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง  1 โครงการ 20,250,000            บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานในพ ื้นท ี่ EEC ใหมี้ความพร้อมสําหรับการปฏบิตังิาน
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114,110,400           บาท
1. งบเงินอดุหนุน 114,110,400           บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 114,110,400           บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเตรียมการพัฒนาเมอืงใหม่ 27,452,400            บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการสํารวจออกแบบและจดัทาํ
   รายละเอียดเบ ื้องตน้การพัฒนาเมอืงใหม่รอบสนามบนิอู่ตะเภาพรอ้มศึกษา
   ความเป็นไปไดข้องโครงการและคดัเลือกเอกชนเขา้ร่วมลงทนุในพื้ นท ี่
   เมอืงใหม่นําร่องของมหานครการบนิภาคตะวนัออก 86,658,000            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 108,322,600           บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 21,664,600            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 86,658,000            บาท

28,500,000             บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 28,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศสําหรับเขตพัฒนาพิเศษ
   ภาคตะวนัออก (EEC) 28,500,000            บาท

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขับเคลื่ อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

แนวทางการดําเนินงานท ี่ 6 : การพฒันา ประชาสัมพนัธ ์และส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตวัชี้ วัดท ี่ 1 : มูลคา่การขอรับการส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 100,000 ล้านบาท

ตวัชี้ วัดท ี่ 2 : การรับรู้ของประชาชนในพ ื้นท ี่ ท ี่มีตอ่การพฒันาพ ื้นท ี่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก ร้อยละ 70

สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
โครงการ : โครงการชักจูงการลงทนุจากตา่งประเทศสําหรับเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก

ตวัชี้ วัดท ี่ 3 : ร้อยละของผูร้ับบริการศูนย์บริการเบด็เสร็จผา่นระบบ  IT มีความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตอ่ปี
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4,920,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,020,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,020,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,400,000              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 720,000                บาท
(3) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000                บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 700,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,900,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ์ ท ี่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 1,900,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ์ 1,900,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 1,900,000              บาท

(1) รถไฟฟ้าอัตโนมตั ิพรอ้มอุปกรณ์ แขวงท ุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
    กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,900,000              บาท

13,400,000             บาท
1. งบรายจา่ยอื่น 13,400,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาประสิทธภิาพงานบริการจงัหวดั/อําเภอ 
    เพื่อเสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้ นท ี ่EEC 13,400,000            บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการ : โครงการสร้างมาตรฐานการทดสอบเพ ื่อส่งเสริมอตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ 
             การบนิ และห ุน่ยนต ์

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
โครงการ : โครงการพฒันาประสิทธภิาพงานบริการเพ ื่อเสริมความม่ันคงในพ ื้นท ี่ EEC
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153,263,100           บาท
1. งบเงินอดุหนุน 153,263,100           บาท

1.1 เงินอดุหนุนท ัว่ไป 153,263,100           บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 40,922,000            บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
    เพื่อการตดิตามขอ้มูลแผนงานบูรณาการ แขวงบางรัก เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 16,722,000            บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตดิต ัง้ระบบ Direct-View 
    LED Video Wall และแบบจาํลองเมอืง อีอีซ ี 3 มติ ิแขวงบางรัก 
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 10,000,000            บาท

(3) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัหาและตดิต ัง้ระบบ
    เทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร ระยะท ี ่2 แขวงบางรัก เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,700,000             บาท

(4) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
    ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) แขวงบางรัก เขตบางรัก 
    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,500,000             บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการประชาสัมพันธเ์พื่อการตลาด
   และส่งเสริมการพัฒนาพื้ นท ีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 19,094,100            บาท

3) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการส่งเสริมการลงทนุ
   ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 36,730,600            บาท

10,000,000            บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการศึกษา วเิคราะห ์และจดัทาํ
   แนวทางการชกัจูงนักลงทนุอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม 46,516,400            บาท

วงเงินท ัง้สิ้ น 58,145,600            บาท

ปี 2562 ต ัง้งบประมาณ 11,629,200            บาท

ปี 2563 ต ัง้งบประมาณ 46,516,400            บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารศูนย์บริการเบด็เสร็จ (One Stop Service )

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขับเคลื่ อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ :

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1) กรมควบคุมมลพษิ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 5 กระทรวง 12 หน่วยงาน

1) พื้นทีจ่ดัการขยะมลูฝอยท ัว่ประเทศ

2) พื้นทีเ่ขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุี

9 จงัหวดัภาคเหนือ และในพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

404,150,400                  405,530,100                  

-   -   

เพือ่ใหป้ระเทศมกีารบรหิารจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพและเอื้อต่อการมคุีณภาพชวีติทีด่ี

ของประชาชน โดยพฒันาเครื่องมอืและกลไกในการป้องกนัและลดมลพษิจากขยะมลูฝอย ของเสยีอนัตราย

ชมุชน มลูฝอยตดิเชื้อและกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตราย เพิม่ประสทิธภิาพการกาํกบัดูแลและควบคุมมลพษิ

จากการบาํบดั กาํจดัขยะมลูฝอย ของเสยีอนัตรายชมุชน มลูฝอยตดิเชื้อ และกากอตุสาหกรรมทีเ่ป็นอนัตราย

รวมถงึจดัทาํแผนปฏบิตักิารและออกมาตรการป้องกนั ควบคุม และลดมลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤต และ

บงัคบัใชก้ฎหมายและกาํกบัดูแลแหลง่กาํเนิดมลพษิใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย เพือ่ใหคุ้ณภาพอากาศในพื้นที่

วกิฤตเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

    - ตวัชี้วดั : ประสทิธภิาพในการจดัการขยะตามเกณฑ์

    ทีก่าํหนดไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 73

    - ตวัชี้วดั : คุณภาพอากาศในพื้นทีว่กิฤตไดร้บัการจดัการ

    ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 89

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นจากการจดัการ

มลพษิและสิง่แวดลอ้ม

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง                                                   

   5.1  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์การสรา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยนืบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

ยุทธศาสตรช์าติ  

 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

เป้าหมายที่ 1 : มลพษิดา้นการจดัการขยะ 

ที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการจดัการ

อย่างถูกตอ้ง 

เป้าหมายที่ 2 : มลพษิทางอากาศที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการจดัการ 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

เป้าหมายของ 

แผนงานบูรณาการ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเติบโตที่เป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.1 สดัส่วนของขยะมูลฝอยชมุชน

ไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน ์

ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 75 สดัส่วนของเสยีอนัตรายชมุชน

ที่ไดร้บัการก าจดัอย่างถูกตอ้งไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิฤต

หมอกควนัไดร้บัการแกไ้ขและมค่ีาอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 : การพฒันาภาค เมอืง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.1 ค่าเฉลีย่สารอินทรียร์ะเหยงา่ย

ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลกับริเวณมาบตาพดุไมเ่กิน

เกณฑม์าตรฐาน 

 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ประเดน็ : การสรา้งการเติบโต 

อย่างย ัง่ยนื แผนย่อยจดัการมลพษิ

ที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และ

สารเคมใีนภาคเกษตรท ัง้ระบบ 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ตวัชี้วดั รอ้ยละของพื้นที่เป้าหมาย  

มคุีณภาพสิ่งแวดลอ้มเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด รอ้ยละ 35  

ของพื้นที่เป้าหมายท ัง้หมด ภายใน 

ปี 2565 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 

แผนงานบูรณาการจดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ  405.5301 ลา้นบาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2 : มลพษิทางอากาศที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการจดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิฤต ค่าเฉลีย่สารอนิทรียร์ะเหยง่ายพื้นที่มาบตาพุด จงัหวดัระยอง  

               มค่ีาไม่เกิน 2.2 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร รอ้ยละ 100 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่ 9 จงัหวดัภาคเหนือ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 88 

ตวัช้ีวดัที่ 3 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิฤต ค่าฝุ่นละออง PM10 พื้นที่หนา้พระลาน จงัหวดัสระบุรี อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 76 

ตวัช้ีวดัที่ 4 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วกิฤต ค่าฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 92 

 

เป้าหมาย 

ของแผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : มลพษิดา้นการจดัการขยะที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมลูฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน มลูฝอยติดเช้ือ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้งเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขยะมลูฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 70 

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ของเสียอนัตรายชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 25 

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มลูฝอยติดเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100 

ตวัช้ีวดัที่ 5 : กากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาเคร่ืองมอื และกลไก ในการป้องกนัและ 

ลดมลพษิจากขยะมลูฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน มลูฝอยติดเช้ือ 

และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 

ตวัช้ีวดั :  

1. ก าหนดกฎระเบยีบ มาตรการ และหลกัเกณฑ ์มุ่งสู่การปฏบิตัิ 

9 มาตรการ 

2. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และการมส่ีวนร่วม ผ่านกระบวนการ

สื่อสาร จ  านวน 5 วธิี 

 

แนวทางที่ 1.2 : เพิม่ประสิทธิภาพการก ากบัดูแล และควบคุมมลพษิ 

จากการบ  าบดั ก าจดัขยะมลูฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน มลูฝอยติดเช้ือ 

และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตราย 

ตวัช้ีวดั :  

1. ขยะมลูฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 19.47 ลา้นตนั/ปี 

2. ของเสียอนัตรายชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 0.159 ลา้นตนั/ปี 

3. มลูฝอยติดเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 0.055 ลา้นตนั/ปี 

4. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 1.65 ลา้นตนั/ปี 

แนวทางที่ 2.1 : จดัท าแผนปฏบิตัิการและออก

มาตรการป้องกนั ควบคุม และลดมลพษิทางอากาศ 

ในพื้นที่วกิฤต  

ตวัช้ีวดั :  

1. ผลการปฏบิตัิงานเป็นไปตามตวัช้ีวดัที่ระบุ 

ในแผนปฏบิตัิงานและมาตรการเฉพาะพื้นที่  

จ านวน 4 พื้นที่ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80   

 

 

แนวทางที่ 2.2 : บงัคบัใชก้ฎหมาย และก ากบัดูแล

แหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศในพื้นที่วกิฤต 

ตวัช้ีวดั :  

1. โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเป้าหมายที่

ไดร้บัการตรวจสอบปฏบิตัิตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า  

รอ้ยละ 70  

2. ยานพาหนะที่ไดร้บัการตรวจสอบปฏบิตัิตามกฎหมาย 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 98 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

   - โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

   - โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอย 

     และของเสียอนัตราย 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

   - โครงการบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 

2. กรมอนามยั 

   - โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและเพิม่ศกัยภาพการจดัการ 

     ขยะและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   - โครงการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม 

2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

   - โครงการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพือ่พฒันาของเสีย

เป็นทรพัยากรทดแทนดา้นแร่และโลหะของประเทศ 

รวมงบประมาณรายจ่าย 165.7443 ลา้นบาท 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. กรมประชาสมัพนัธ ์

   - โครงการประชาสมัพนัธก์ารบริหารจดัการขยะ 

     และสิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

   - โครงการบริหารจดัการขยะทะเล 

2. กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

   - โครงการสรา้งวนิยัและการมส่ีวนร่วมของคนในชาติ 

     มุ่งสู่การจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มที่ย ัง่ยนื 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมควบคุมโรค 

   - โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

     ของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ 

2. กรมอนามยั 

   - โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและเพิม่ศกัยภาพ 

     การจดัการขยะและอนามยัสิ่งแวดลอ้ม  

รวมงบประมาณรายจ่าย 155.1489 ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาที่ดิน 

   - โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรีย ์

     เพือ่ป้องกนัหมอกและควนัไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 

2. กรมสง่เสรมิการเกษตร 

   - โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

   - โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 

2. กรมควบคุมมลพิษ 

   - โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศและเสียง 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมควบคุมโรค 

   - โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 

     จากมลพษิทางอากาศ 

2. กรมอนามยั 

   - โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพจาก

มลพษิทางอากาศ เพือ่สรา้งคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน  

รวมงบประมาณรายจ่าย 83.1228 ลา้นบาท 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

1. กรมควบคุมมลพิษ 

   - โครงการพฒันากฎหมายและการบงัคบั

ใชก้ฎหมายกบัยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย 1.5141 ลา้นบาท 

 

 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

กรมควบคุมมลพษิ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 152.8965        111.2509        -                  141.3827        405.5301        

สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                -                8.2450         8.2450         

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ -                -                -                8.2450         8.2450         

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการ

ขยะและสิง่แวดลอ้ม

-                  -                  -                  8.2450           8.2450           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 54.6820       -                -                -                54.6820       

1. กรมพฒันาที่ดิน 38.9940       -                -                -                38.9940       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ย

อนิทรยีเ์พือ่ป้องกนัหมอกและควนัไฟในพื้นที่เกษตร

ภาคเหนือ

38.9940         -                  -                  -                  38.9940         

2. กรมสง่เสรมิการเกษตร 15.6880       -                -                -                15.6880       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการหยุดการเผาในพื้นที่

การเกษตร

15.6880         -                  -                  -                  15.6880         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 21.2799       111.2509      -                107.8438      240.3746      

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม

-                49.5440       -                31.6658       81.2098       

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม -                  49.5440         -                  23.2358         72.7798         

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั -                  -                  -                  8.4300           8.4300           

2. กรมควบคุมมลพษิ -                8.2531         -                23.9920       32.2451       

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทาง

อากาศและเสยีง

-                  7.3000           -                  5.9920           13.2920         

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจาก

ขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย

-                  0.6390           -                  16.8000         17.4390         

โครงการ : โครงการพฒันากฎหมายและการบงัคบั

ใชก้ฎหมายกบัยานพาหนะ

-                  0.3141           -                  1.2000           1.5141           

3. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 21.2799       53.4538       -                -                74.7337       

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการขยะทะเล 21.2799         53.4538         -                  -                  74.7337         

4. กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม -                -                -                52.1860       52.1860       

โครงการ : โครงการสรา้งวนิยัและการมสี่วนร่วม

ของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

ที่ย ัง่ยนื

-                  -                  -                  52.1860         52.1860         

กระทรวงสาธารณสุข 76.9346       -                -                -                76.9346       

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 36.9657       -                -                -                36.9657       

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

แบบบูรณาการ

36.9657         -                  -                  -                  36.9657         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

2. กรมควบคุมโรค 10.6261       -                -                -                10.6261       

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ

6.8312           -                  -                  -                  6.8312           

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภยัสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ

3.7949           -                  -                  -                  3.7949           

3. กรมอนามยั 29.3428       -                -                -                29.3428       

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อ

สุขภาพจากมลพษิทางอากาศ เพือ่สรา้งคุณภาพชวีติที่ดี

ของประชาชน

2.9239           -                  -                  -                  2.9239           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ

และเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะและอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

26.4189         -                  -                  -                  26.4189         

กระทรวงอตุสาหกรรม -                -                -                25.2939       25.2939       

1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม -                -                -                11.7139       11.7139       

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม -                  -                  -                  11.7139         11.7139         

2. กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ -                -                -                13.5800       13.5800       

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยี

รไีซเคิล เพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทน

ดา้นแร่และโลหะของประเทศ

-                  -                  -                  13.5800         13.5800         
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น                405.5301 

เป้าหมายที่ 1 : มลพษิดา้นการจดัการขยะที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการ

อย่างถกูตอ้ง

               320.8932 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมูลฝอย ของเสยีอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ และกากอตุสาหกรรม

ที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้งเพิม่ข้ึน

รอ้ยละ 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขยะมูลฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 70

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ของเสยีอนัตรายชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 25

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มูลฝอยติดเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100

ตวัช้ีวดัที่ 5 : กากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : พฒันาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกนัและลดมลพษิ

จากขยะมูลฝอย ของเสยีอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือและกากอตุสาหกรรม

ที่เป็นอนัตราย

               155.1489 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กาํหนดกฎระเบียบ มาตรการ และหลกัเกณฑ ์มุ่งสูก่ารปฏบิตัิ มาตรการ 9

ตวัช้ีวดัที่ 2 : สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และการมีสว่นร่วม ผ่านกระบวนการสือ่สาร วิธี 5

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                   8.2450 

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                   8.2450 

โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบริหารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม                   8.2450 

กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม                   8.2450 

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูข่าวสารนโยบายและการดาํเนินงานการบริหารจดัการขยะและ

สิง่แวดลอ้มที่เผยแพร่ผ่านสือ่ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว และ

เป็นกลาง

รอ้ยละ 71

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 126.9197 

2.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่                  74.7337 

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจดัการขยะทะเล                  74.7337 

กิจกรรม บริหารจดัการขยะทะเล                  74.7337 

ตวัชี้วดักิจกรรม ขยะทะเลไดร้บัการจดัการตามหลกัวชิาการและมาตรฐานสากล เรื่อง 12

ตวัชี้วดักิจกรรม ขยะทะเลไดร้บัการจดัการ ไมน่อ้ยกว่า ตนั 300

2.2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                  52.1860 

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งวนิยัและการมส่ีวนร่วมของคนในชาติมุง่สู่การจดัการขยะ

และสิง่แวดลอ้มที่ย ัง่ยนื

                 52.1860 

กิจกรรม เสริมศกัยภาพองคค์วามรูก้ารจดัการขยะที่ตน้ทาง                   8.6000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายมคีวามรูก้ารจดัการขยะที่ตน้ทางอย่างถกูตอ้ง คน 300

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนรบัรูข้อ้มลูข่าวสารดา้นสิง่แวดลอ้ม คน 2,500,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม การพฒันากลไกเครื่องมอืในการลดและคดัแยกขยะที่ตน้ทาง                   9.5860 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนภาคีความร่วมมอืดา้นการจดัการขยะพลาสติก แห่ง 30

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของภาคีความร่วมมอืมกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรม รอ้ยละ 80

กิจกรรม ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจดัการขยะที่ตน้ทางโดยประชาชน                  34.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เรียนรูก้ารจดัการขยะที่ตน้ทาง Zero waste 

ระดบัจงัหวดั

แห่ง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละกลุม่เป้าหมายมกีารคดัแยกขยะอย่างถกูตอ้งที่ตน้ทางเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 80

3. กระทรวงสาธารณสุข                  19.9842 

3.1 กรมควบคุมโรค                   6.8312 

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ

                  6.8312 

กิจกรรม สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

ของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ

                  6.8312 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัมรีะบบการดูแลและจดัการปญัหาสุขภาพประชาชน

กลุม่เสีย่งและผูป้ระกอบอาชพีสมัผสัขยะในพื้นที่เสีย่งปญัหาขยะ

จงัหวดั 20

3.2 กรมอนามยั                  13.1530 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะ

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

                 13.1530 

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถทอ้งถิน่ในการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุข

และเสริมสรา้งความรอบรู ้ชมุชนจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้ม

                 13.1530 

ตวัชี้วดักิจกรรม มมีาตรการ/แนวทางเพือ่สนบัสนุนใหท้อ้งถิน่และชมุชน

มกีารบริหารจดัการขยะและอนามยัสิง่แวดลอ้มที่มปีระสทิธภิาพ

แนวทาง 2

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : เพิม่ประสทิธภิาพการกาํกบัดูแลและควบคุมมลพษิ

จากการบําบดั กาํจดัขยะมูลฝอย ของเสยีอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ

และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตราย

               165.7443 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมูลฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง ลา้นตนั/ปี 19.47 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ของเสยีอนัตรายชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง ลา้นตนั/ปี 0.159

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มูลฝอยติดเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง ลา้นตนั/ปี 0.055 

ตวัช้ีวดัที่ 4 : กากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง ลา้นตนั/ปี 1.65 

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  90.2188 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  72.7798 

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม                  72.7798 

กิจกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม                  72.7798 

ตวัชี้วดักิจกรรม ติดตามการดาํเนินงานตามแผนจดัการขยะมลูฝอยและของเสยี

อนัตรายในพื้นที่จงัหวดัใหเ้ป็นไปตามหลกัเทคนิควชิาการ

แห่ง 30

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่กาํจดัขยะมลูฝอยชมุชนแบบเทกองกลางแจง้

ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง

แห่ง 1,352
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนเป้าหมายรอบพื้นที่อตุสาหกรรมมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มผ่าน

ตามเกณฑช์ี้วดัเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืไมน่อ้ยกว่า

พื้นที่ 6

1.2 กรมควบคุมมลพษิ                  17.4390 

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอย

และของเสยีอนัตราย

                 17.4390 

กิจกรรม เสริมสรา้งศกัยภาพการบริหารจดัการขยะและของเสยีอนัตราย                  17.4390 

ตวัชี้วดักิจกรรม จงัหวดัที่ไดร้บัคาํแนะนาํในการจดัการขยะมลูฝอย 

และของเสยีอนัตราย

จงัหวดั 76

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานที่กาํจดัขยะมลูฝอยมกีารดาํเนินงานตามคาํแนะนาํ 

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

2. กระทรวงสาธารณสุข                  50.2316 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  36.9657 

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ                  36.9657 

กิจกรรม สนบัสนุนการบริหารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มในสถานบริการสาธารณสุข 

สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ

                 36.9657 

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานบริการสุขภาพมรีะบบบริหารจดัการมลูฝอยติดเชื้อ เขต 12

2.2 กรมอนามยั                  13.2659 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการและเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะ

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

                 13.2659 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการมลูฝอยติดเชื้อและยกระดบั

การพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มในหน่วยงานภาคการสาธารณสุข

                 13.2659 

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูฝอยติดเชื้อไดร้บัการจดัการถกูตอ้ง รอ้ยละ 100

3. กระทรวงอตุสาหกรรม                  25.2939 

3.1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                  11.7139 

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรม                  11.7139 

กิจกรรม บริหารจดัการกากอตุสาหกรรม                  11.7139 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณกากอตุสาหกรรมที่เป็นของเสยีอนัตรายไดร้บัการจดัการ ลา้นตนัต่อปี 1.65

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราการใชป้ระโยชนก์ากอตุสาหกรรมเพิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณกากอตุสาหกรรมเขา้สู่ระบบ ลา้นตนัต่อปี 25

3.2 กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่                  13.5800 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยรีีไซเคิล เพือ่พฒันาของเสยีเป็น

ทรพัยากรทดแทนดา้นแร่และโลหะของประเทศ

                 13.5800 

กิจกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยรีีไซเคิล                  13.5800 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการ นกัลงทุน ผูท้ี่สนใจไดร้บัการถ่ายทอด

เทคโนโลยี

ราย 300
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : มลพษิทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

                 84.6369 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยพื้นที่มาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง มีค่าไม่เกนิ 2.2 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร

รอ้ยละ 100

ตวัช้ีวดัที่ 2 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM10 พื้นที่ 9 จงัหวดัภาคเหนือ

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 88

ตวัช้ีวดัที่ 3 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM10 พื้นที่หนา้พระลาน 

จงัหวดัสระบุร ีอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 76

ตวัช้ีวดัที่ 4 : คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

รอ้ยละ 92

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1 : จดัทําแผนปฏบิตัิการและออกมาตรการป้องกนั ควบคุม 

และลดมลพษิทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

                 83.1228 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลการปฏบิตัิงานเป็นไปตามตวัช้ีวดัที่ระบุในแผนปฏบิตัิงานและมาตรการ

เฉพาะพื้นที่ จาํนวน 4 พื้นที่ ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  54.6820 

1.1 กรมพฒันาที่ดนิ                  38.9940 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรียเ์พือ่ป้องกนั

หมอกและควนัไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

                 38.9940 

กิจกรรม ส่งเสริมการไถกลบและผลติปุ๋ยอนิทรียเ์พือ่ป้องกนัหมอกและควนัไฟ

ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

                 38.9940 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวสัดุทางการเกษตรและรกัษา

ความอดุมสมบูรณข์องดนิ

ไร่ 70,000

1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร                  15.6880 

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร                  15.6880 

กิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร                  15.6880 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูแ้ละมเีครือข่ายเกษตร

ปลอดการเผาในพื้นที่

ราย 16,800

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  21.7220 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                   8.4300 

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั                   8.4300 

กิจกรรม แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั                   8.4300 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการสนบัสนุนเพือ่แกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั

จงัหวดั 10

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการสนบัสนุนในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนัดว้ยการปฏบิตัิการบนิ

รอ้ยละ 80
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กรมควบคุมมลพษิ                  13.2920 

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง                  13.2920 

กิจกรรม การบริหารจดัการมลพษิทางอากาศและเสยีง                  13.2920 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายมมีาตรการในการจดัการมลพษิทางอากาศ พื้นที่ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จงัหวดัในพื้นที่เป้าหมายมกีารดาํเนินการตามมาตรการจดัการมลพษิ

ทางอากาศ

รอ้ยละ 100

3. กระทรวงสาธารณสุข                   6.7188 

3.1 กรมควบคุมโรค                   3.7949 

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ

ทางอากาศ

                  3.7949 

กิจกรรม สนบัสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิ

ทางอากาศ

                  3.7949 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัเป้าหมายที่มรีะบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ

จงัหวดั 22

3.2 กรมอนามยั                   2.9239 

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิ

ทางอากาศ เพือ่สรา้งคุณภาพชวีติที่ดขีองประชาชน

                  2.9239 

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาระบบการเฝ้าระวงัและจดัการความเสีย่งต่อสุขภาพจาก

มลพษิอากาศ

                  2.9239 

ตวัชี้วดักิจกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่วกิฤติ มคีวามเขา้ใจ

และนาํพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไปใชป้ระโยชนใ์นการควบคุม

แหลง่กาํเนิดมลพษิทางอากาศในพื้นที่

รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนตน้แบบในการลดแหลง่กาํเนิดและเฝ้าระวงัผลกระทบ

ต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศ

ชมุชน 10
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.2 : บงัคบัใชก้ฎหมาย และกาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพษิ

ทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

                  1.5141 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โรงงานอตุสาหกรรมและสถานประกอบการเป้าหมายที่ไดร้บัการตรวจสอบ

ปฏบิตัิตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ยานพาหนะที่ไดร้บัการตรวจสอบปฏบิตัิตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 98

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                   1.5141 

1.1 กรมควบคุมมลพษิ                   1.5141 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัยานพาหนะ                   1.5141 

กิจกรรม ติดตามตรวจสอบ และบงัคบัการแหลง่กาํเนิดมลพษิยานพาหนะ                   1.5141 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเร็จของการตรวจสอบตรวจจบัและหา้มใชย้านพาหนะ

ในพื้นที่วกิฤติ ไมน่อ้ยกว่า

คนั 8,000

ตวัชี้วดักิจกรรม แหลง่กาํเนิดมลพษิประเภทยานพาหนะปฏบิตัิตามกฎหมาย รอ้ยละ 98
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

8,245,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 8,245,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 8,245,000              บาท

74,733,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 21,279,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,279,900             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 576,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,668,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 446,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 350,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 675,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 360,000                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,020,200              บาท

(8) ค่าใชจ่้ายจดัประชมุการจดัการกาํจดัขยะทางทะเลตามหลกัวชิาการ 1,152,000              บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,220,900              บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 200,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 220,000                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 120,000                บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,150,000              บาท

(14) วสัดุสนามและการฝึก 435,000                บาท

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 600,000                บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และการมีสว่นร่วม ผ่านกระบวนการสือ่สาร 5 วิธี

สาํนักนายกรฐัมนตร ี

กรมประชาสมัพนัธ ์

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

เป้าหมายที่ 1 : มลพษิดา้นการจดัการขยะที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมูลฝอย ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยตดิเช้ือ และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตราย

ไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้งเพิม่ข้ึน รอ้ยละ 5

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ขยะมูลฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 70

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 25

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กาํหนดกฎระเบยีบ มาตรการ และหลกัเกณฑ ์มุ่งสูก่ารปฏบิตั ิ9 มาตรการ

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มูลฝอยตดิเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100

ตวัช้ีวดัที่ 5 : กากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง รอ้ยละ 100

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : พฒันาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกนัและลดมลพษิจากขยะมูลฝอย 

ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยตดิเช้ือและกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตราย

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการขยะทะเล
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(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 896,800                บาท

(17) วสัดุการเกษตร 535,000                บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 120,000                บาท

(19) วสัดุสาํรวจ 435,000                บาท

(20) วสัดุสาํนกังาน 1,100,000              บาท

2. งบลงทนุ 53,453,800             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 53,453,800             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 53,453,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 48,000,000             บาท

(1) เรอืเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกว่า 35 ฟตุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ตาํบลปากนํา้กระแส อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 ลาํ 24,000,000             บาท

(2) เรอืเก็บขยะ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกว่า 35 ฟตุ ตาํบลพะวง 

อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ลาํ 24,000,000             บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑส์าํรวจ 3,585,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 3,585,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,868,800              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 856,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องช ัง่ทศนิยม 6 ตาํแหน่ง ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา 

จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,012,800              บาท

52,186,000             บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 52,186,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นการจดัการขยะทีต่น้ทาง

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสือ่สารความรูก้ารคดัแยกขยะทีต่น้ทางผ่านสือ่สาธารณะ 

และสือ่สงัคมออนไลน์ 6,300,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิศกัยภาพผูน้าํดา้นการจดัการขยะทีต่น้ทาง 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งกลไกความร่วมมอืดา้นการจดัการขยะทีต่น้ทาง

กบัภาครฐัสถาบนัการศึกษา และภาคเอกชน 4,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบนาํเขา้ขอ้มลูและระบบเชื่อมโยงจดัการขยะทีต่น้ทาง

แบบครบวงจร 2,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมทางเลอืกทดแทนถงุพลาสตกิและโฟม 3,586,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะทีต่น้ทาง Zero Waste ระดบัจงัหวดั 25,000,000             บาท

6,000,000              บาท

3,000,000              บาท

กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ : โครงการสรา้งวินัยและการมีสว่นร่วมของคนในชาตมิุ่งสูก่ารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มที่ย ัง่ยนื

    8) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิพื้นทีเ่รยีนรูก้ารจดัการขยะทีต่น้ทาง Zero Waste ระดบัจงัหวดั

    9) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการลดรบั ลดให ้ลดใชถ้งุพลาสตกิและโฟม
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6,831,200              บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,831,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,831,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 460,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 357,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 200,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครอืข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 748,100                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 2,629,000              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 2,437,100              บาท

13,153,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,153,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,153,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,503,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 731,800                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 840,300                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 1,024,700              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 1,077,600              บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 6,339,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 500,000                บาท

(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 1,136,000              บาท

กรมอนามยั 

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมควบคมุโรค 

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ
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72,779,800             บาท

1. งบลงทนุ 49,544,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 49,544,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 49,544,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 49,544,000             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 30,888,000             บาท

รวม 77 รายการ (รวม 77 หน่วย)

(2) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ1 ตาํบลชา้งเผอืก 

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,696,000              บาท

(3) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.2 ตาํบลหวัเวยีง 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 1,696,000              บาท

(4) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.4 ตาํบลเกา้เลี้ยว 

อาํเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ 1,696,000              บาท

(5) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.6 ตาํบลตลาดขวญั

อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,696,000              บาท

(6) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.7 ตาํบลพระพทุธบาท 

อาํเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ี  1 ชดุ 1,696,000              บาท

(7) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.8 ตาํบลหนา้เมอืง

อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี 1 ชดุ 1,696,000              บาท

(8) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.9 ตาํบลบา้นจัน่ 

อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ชดุ 1,696,000              บาท

(9) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.11 ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  1 ชดุ 1,696,000              บาท

(10) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.12 ตาํบลขามใหญ่ 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ชดุ 1,696,000              บาท

(11) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.14 ตาํบลมะขามเตี้ย 

อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  1 ชดุ 1,696,000              บาท

(12) ชดุหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบคุณภาพเคลือ่นที ่สสภ.15 ตาํบลวชิติ 

อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 ชดุ 1,696,000              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2 : เพิม่ประสทิธิภาพการกาํกบัดูแลและควบคมุมลพษิจากการบาํบดั กาํจดั

ขยะมูลฝอย ของเสยีอนัตรายชมุชน มูลฝอยตดิเช้ือและกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตราย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ขยะมูลฝอยไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 19.47 ลา้นตนั/ปี

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ของเสยีอนัตรายชมุชนไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 0.159 ลา้นตนั/ปี

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มูลฝอยตดิเช้ือไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 0.055 ลา้นตนั/ปี

ตวัช้ีวดัที่ 4 : กากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถกูตอ้ง 1.65 ลา้นตนั/ปี

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาขยะและสิง่แวดลอ้ม
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2. งบรายจ่ายอืน่ 23,235,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการประสานความร่วมมอืในการกาํกบัตดิตามการดาํเนินงาน

ตามแผนจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายในพื้นทีจ่งัหวดั 12,538,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสถานที่

กาํจดัขยะมลูฝอยใหถ้กูตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการ 10,697,600             บาท

17,439,000             บาท

1. งบลงทนุ 639,000                บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 639,000                บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 639,000                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 639,000                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 639,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอืน่ 16,800,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมลูฝอย

และของเสยีอนัตราย 16,800,000             บาท

36,965,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 36,965,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,965,700             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิารขนส่งมลูฝอยตดิเชื้อ 27,561,000             บาท

(2) วสัดุคดัแยกและเคลือ่นยา้ยมลูฝอยตดิเชื้อ 9,404,700              บาท

13,265,900             บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,265,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,265,900             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 835,900                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 884,200                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 327,200                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 2,200,900              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 191,400                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 8,096,300              บาท

(7) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 730,000                บาท

กรมควบคมุมลพษิ 

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิจากขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตราย

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ

กรมอนามยั 

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและเพิม่ศกัยภาพการจดัการขยะและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
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11,713,900             บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 11,713,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการจดัการของเสยีอนัตราย 11,713,900             บาท

13,580,000             บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 13,580,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิ เพือ่พฒันาของเสยี

เป็นทรพัยากรทดแทนดา้นแร่และโลหะของประเทศ และสนบัสนุนการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 13,580,000             บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยรีไีซเคลิ เพือ่พฒันาของเสยีเป็นทรพัยากรทดแทน

ดา้นแร่และโลหะของประเทศ
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38,994,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 38,994,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 38,994,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 26,600,000             บาท

(2) วสัดุการเกษตร 12,394,000             บาท

15,688,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,688,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,688,000             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 649,100                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 354,900                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,654,000              บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 810,000                บาท

(5) วสัดุการเกษตร 5,220,000              บาท

8,430,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 8,430,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 6,430,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารบนิบูรณาการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 2,000,000              บาท

เป้าหมายที่ 2 : มลพษิทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : คณุภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าเฉลี่ยสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยพื้นที่มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

มีค่าไม่เกนิ 2.2 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร รอ้ยละ 100

ตวัช้ีวดัที่ 2 : คณุภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM10 พื้นที่ 9 จงัหวดัภาคเหนือ 

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 88

ตวัช้ีวดัที่ 3 : คณุภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM10 พื้นที่หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ี

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 76

ตวัช้ีวดัที่ 4 : คณุภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต ค่าฝุ่ นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รอ้ยละ 92

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1  : จดัทาํแผนปฏบิตักิารและออกมาตรการป้องกนั ควบคมุ และลดมลพษิ

ทางอากาศในพื้นที่วิกฤต

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามตวัช้ีวดัที่ระบใุนแผนปฏบิตังิานและมาตรการเฉพาะพื้นที่ 

จาํนวน 4 พื้นที่ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมพฒันาที่ดิน 

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการไถกลบและผลติปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่ป้องกนัหมอกและควนัไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

กรมสง่เสรมิการเกษตร 

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการหยดุการเผาในพื้นที่การเกษตร
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13,292,000             บาท

1. งบลงทนุ 7,300,000              บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 7,300,000              บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 7,300,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 7,300,000              บาท

(1) สถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี

จงัหวดันนทบรุ ี1 สถานี 7,300,000              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 5,992,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัการมลพษิทางอากาศในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 2,669,400              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัการมลพษิทางอากาศในพื้นทีเ่ขตควบคุมมลพษิ

มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 889,800                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการจดัการมลพษิทางอากาศในพื้นทีเ่ขตควบคุมมลพษิ

หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุี 889,800                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่า 1,543,000              บาท

3,794,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,794,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,794,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 404,700                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุราชการ 200,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครอืข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค 582,100                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 544,000                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 2,064,100              บาท

กรมควบคมุมลพษิ 

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหามลพษิทางอากาศและเสยีง

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมควบคมุโรค 

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ
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2,923,900              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,923,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,923,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 336,700                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 440,600                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 735,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 696,700                บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 302,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 412,900                บาท

1,514,100              บาท

1. งบลงทนุ 314,100                บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 314,100                บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 314,100                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 314,100                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 314,100                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอืน่ 1,200,000              บาท

1)  ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัยานพาหนะ 1,200,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โรงงานอตุสาหกรรมและสถานประกอบการเป้าหมายที่ไดร้บัการตรวจสอบปฏบิตัติามกฏหมาย

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กรมควบคมุมลพษิ 

โครงการ : โครงการพฒันากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัยานพาหนะ

กรมอนามยั 

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพจากมลพษิทางอากาศ เพือ่สรา้งคณุภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.2 : บงัคบัใชก้ฎหมาย และกาํกบัดูแลแหล่งกาํเนิดมลพษิทางอากาศ

ในพื้นที่วิกฤต

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ยานพาหนะที่ไดร้บัการตรวจสอบปฏบิตัติามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 98
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี
2 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

สงัคมไทยมภีาพลกัษณ์ความซือ่สตัยสุ์จริตดขีึ้น 
ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

           และ/หรือไดค้ะแนนไมต่ํา่กวา่ 48 คะแนน คะแนน 48

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง : 12 กระทรวง (21 หน่วยงาน) 2 ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

ตวัชี้วดั : ดชันีการรบัรูก้ารทจุริตอยู่ในอนัดบั 1 ใน 60

ตระหนกัรูใ้นเรื่องความซือ่สตัยสุ์จรติ คุณธรรม จรยิธรรมและใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
องคก์ร ปรบัปรุงกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและเป็นธรรม รวมท ัง้ใหโ้อกาส
ประชาชนไดม้ส่ีวนร่วมในการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
877,484,700 957,045,100 

-   -   

เพือ่ลดปญัหาการทจุรติในสงัคมไทย ผ่านการปลูกจติสาํนึกและสรา้งค่านิยมใหท้กุภาคส่วน

             เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความโปร่งใส และลดความเสีย่งของการทจุรติ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์:
(1) หน่วยงานภาครฐัมกีารปรบัปรุงระบบ วธิกีารทาํงาน และการใหบ้รกิารประชาชน

(2) เครอืขา่ยเฝ้าระวงัมบีทบาทในการเตอืนภยัและใหข้อ้มลูเบาะแสการทจุรติ
(3) ประชาชนมทีศันคตแิละค่านิยมไมย่อมรบัการทจุรติ



5. แผนภาพความเช่ือมโยง

        ยุทธศาสตรช์าติ ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

4.6 ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

              แผนพฒันาฯ
            ฉบบัที่ 12 และ
            แผนแม่บทภายใต ้
            ยทุธศาสตรช์าติ

     ยทุธศาสตร์ ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

      การจดัสรรงบประมาณ ประเดน็ยุทธศาสตร ์6.2 การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

    เป้าหมายของ

   แผนงานบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
  ภายใตย้ทุธศาสตร์

5.1 แผนภาพความเช่อืมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนพฒันาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
ยุทธศาสตรท์ี ่6  การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
เป้าหมายที ่1 เพิม่คะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติใหสู้งขึ้น
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่1.1 ระดบัคะแนนของดชันีการรบัรูก้ารทจุรติสูงกว่ารอ้ยละ 50 เมือ่สิ้นสุด
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(21) ประเดน็การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
แผนย่อยที ่1 การป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
แผนย่อยที ่2 การปราบปรามการทจุรติ
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         5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
หน่วยงาน 
 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติแหง่ชาติ 

 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง 
หรอืทบวง 
1.สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
   -โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบั
ทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที ่ 
หรอืทจุรติต่อหนา้ทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิ 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1.สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแหง่ชาติ 
    -โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. กรมประชาสมัพนัธ ์
   -โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทจุริตและ
ประพฤตมิชิอบ 
2. สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
   -โครงการส่งเสริมและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
ภาครฐัในการต่อตา้นการทจุรติ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) 
   -โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการดาํเนินงานของ
องคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
   -โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 
    -โครงการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
  -โครงการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และ
ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
  -โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั 
ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
กระทรวงพาณิชย ์
1. สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
   -โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของ
กลไกต่อตา้นการทจุริต กระทรวงพาณิชย ์

กระทรวงมหาดไทย 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
    -โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความ
โปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของกระทรวงมหาดไทย 
2. กรมการพฒันาชุมชน 
   -โครงการพฒันาชุมชนใสสะอาด 
3. กรมที่ดิน 
   -โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกนั
ปราบปรามการทุจรติกรมทีด่นิ 
กระทรวงยุติธรรม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 
   -โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ
และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม 
กระทรวงแรงงาน 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
   -โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบ 
กระทรวงวฒันธรรม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
   -โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ 
2 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 
  -โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามซือ่สตัยส์ุจรติดว้ย
มติทิางวฒันธรรม 
3. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
  -โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคมต่อตา้นการ
ทจุรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม และมติิดา้นสงัคม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สาํนักปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
    -โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงศึกษาธกิาร 
2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  -โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล  
 ในสถานศึกษา 
3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  -โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษา 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
   -โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. กรมอนามยั 
   -โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใส 
และการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก กรมอนามยั 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง 
1. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติในภาครฐั 
   -โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปราม
ทจุรติประพฤตมิอชอบ 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1. สาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
   -โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ 
2. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแห่งชาติ 
-โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุริต 

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

แนวทาง แนวทางที่ 1.1.1 : ปลูกฝงัวธิคีิด ปลุกจติสาํนึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยส์ุจรติ แนวทางที่ 1.1.2 : ป้องกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ   

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

ตวัชี้วดั ตวัชี้วดัที่ 1.1 : ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ อยู่ในอนัดบั 1 ใน 60 และ/หรอืไดค้ะแนนไมต่ํา่กวา่ 48 คะแนน

แนวทางที่ 1.1.3 : ปราบปรามการทจุรติ

ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 

…….. 296.0334 ..… ลา้นบาท …….491.7478…….. ลา้นบาท 
งบประมาณ  ……… 169.2639 ……… ลา้นบาท

ตวัชี้วดัที ่1 จาํนวนคดทีจุรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 6 
ตวัชี้วดัที ่2 คดทีจุรติในหน่วยงานลดลง 
  -จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถู่กชี้มลูเรื่องวนิยั (ทจุรติ) ลดลงรอ้ยละ 6 
  -จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีภ่าครฐัทีถู่กขึ้มลูว่ากระทาํการทจุรติลดลงรอ้ยละ 6 
ตวัชี้วดัที ่3 จาํนวนคดทีจุรติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง ลดลงรอ้ยละ 15 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ งบประมาณปี 2563 จาํนวน ……957.0451……  ลา้นบาท 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
1. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน
ภาครฐั 
   -โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติ
ประพฤตมิชิอบ 
หน่วยงานอสิระของรฐั 
1.สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
    -โครงการเสรมิสรา้งวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 
2.สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ 
    -โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไทยมพีฤตกิรรมทีย่ดึม ัน่ความซือ่สตัยส์ุจรติ (รอ้ยละ 46) 
ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรม ค่านิยมสุจรติ มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (รอ้ยละ 46) 
ตวัชี้วดัที ่3 รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 50 ของหน่วยงานทีป่ระเมนิ ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

ตวัชี้วดัที ่1 กระบวนการดาํเนินคดทีจุรติทีจ่าํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกนิ
กว่ากรอบเวลาปกตทิีก่ฎหมายกาํหนดไม่เกนิรอ้ยละ 50                 
ตวัชี้วดัที ่2 จาํนวนคดอีาญาทีห่น่วยงานไต่สวนคดทีจุรติถกูฟ้องกลบั ไม่
เกนิรอ้ยละ 6 ของจาํนวนคดทีีส่่งฟ้อง 

หน่วยงาน 
เจา้ภาพ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 193.6603         34.0740          624.8400         104.4708        957.0451        
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                -                19.4369       19.4369       

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ -                -                -                14.4300       14.4300       
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ

-                  -                  -                   14.4300         14.4300         

2. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ -                -                -                5.0069        5.0069        
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดขีอง
ภาครฐัในการต่อตา้นการทุจรติ

-                  -                  -                   5.0069           5.0069           

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -                -                1.5000         -               1.5000        
1. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยว
อย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

-                -                1.5000         -               1.5000        

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
การดาํเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล

-                  -                  1.5000            -                  1.5000           

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 4.4140         -                13.3350        -               17.7490       
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 2.2386         -                13.3350        -               15.5736       
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบ 2.2386           -                  13.3350          -                  15.5736         

2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 2.1754         -                -                -               2.1754        
โครงการ : โครงการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 2.1754           -                  -                   -                  2.1754           

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 1.0000         -                -                -               1.0000        
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

1.0000         -                -                -               1.0000        

โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจรติประพฤติมชิอบ 
และส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

1.0000           -                  -                   -                  1.0000           

กระทรวงคมนาคม -                -                -                2.2648        2.2648        
1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม -                -                -                2.2648        2.2648        
โครงการ : โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการ
ป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐั

-                  -                  -                   2.2648           2.2648           

กระทรวงพาณิชย์ -                -                -                2.0000        2.0000        
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -                -                -                2.0000        2.0000        
โครงการ : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของ
กลไกต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงพาณิชย์

-                  -                  -                   2.0000           2.0000           

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

กระทรวงมหาดไทย 12.7578     -              -               42.8044       55.5622     
1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย -                -                -                42.8044       42.8044       
โครงการ : โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม             
และความโปร่งใสใหแ้ก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

-                  -                  -                   42.8044         42.8044         

2. กรมการพฒันาชมุชน 10.7462       -                -                -               10.7462       
โครงการ : โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด 10.7462          -                  -                   -                  10.7462         

3. กรมที่ดิน 2.0116         -                -                -               2.0116        
โครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม         
และป้องกนัปราบปรามการทจุรติกรมที่ดนิ

2.0116           -                  -                   -                  2.0116           

กระทรวงยุติธรรม -                -                -                2.8696        2.8696        
1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม -                -                -                2.8696        2.8696        
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้น       
การทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

-                  -                  -                   2.8696           2.8696           

กระทรวงแรงงาน -                -                -                3.1862        3.1862        
1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน -                -                -                3.1862        3.1862        
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้น   
การทุจรติประพฤติมชิอบ

-                  -                  -                   3.1862           3.1862           

กระทรวงวฒันธรรม -                -                4.0860         6.7181        10.8041       
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -                -                -                0.6900        0.6900        
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและ
ต่อตา้นการทุจรติ และประพฤติมชิอบ

-                  -                  -                   0.6900           0.6900           

2. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ -                -                -                6.0281        6.0281        
โครงการ : โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามซื่อสตัยสุ์จรติ
ดว้ยมติิทางวฒันธรรม

-                  -                  -                   6.0281           6.0281           

3. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) -                -                4.0860         -               4.0860        
โครงการ : โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคม ต่อตา้น  
การทุจรติดว้ยมติิทางวฒันธรรมและมติิดา้นสงัคม

-                  -                  4.0860            -                  4.0860           

กระทรวงศึกษาธกิาร 154.0360      -                -                16.0758       170.1118      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -                -                -                5.9500        5.9500        
โครงการ : โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงศึกษาธกิาร

-                  -                  -                   5.9500           5.9500           

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 154.0360      -                -                -               154.0360      
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม       
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

154.0360        -                  -                   -                  154.0360        
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -                -                -                10.1258       10.1258       
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

-                  -                  -                   10.1258         10.1258         

กระทรวงสาธารณสุข 13.4125       -                -                -               13.4125       
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 12.2769       -                -                -               12.2769       
โครงการ : โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 12.2769          -                  -                   -                  12.2769         

2. กรมอนามยั 1.1356         -                -                -               1.1356        
โครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม         
ความโปร่งใสและการป้องกนัการทุจรติเชงิรุกกรมอนามยั

1.1356           -                  -                   -                  1.1356           

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

8.0400         34.0740        -                9.1150        51.2290       

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั

6.4000         34.0740        -                9.1150        49.5890       

โครงการ : โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามทุจรติประพฤติมชิอบ

6.4000           34.0740          -                   9.1150           49.5890         

2. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 1.6400         -                -                -               1.6400        
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบั
ทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที่หรอืทุจรติ
ต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

1.6400           -                  -                   -                  1.6400           

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ -                -                605.9190      -               605.9190      
1. สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน -                -                171.9788      -               171.9788      
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

-                  -                  3.0600            -                  3.0600           

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั -                  -                  168.9188         -                  168.9188        
2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ

-                -                433.9402      -               433.9402      

โครงการ : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ -                  -                  433.9402         -                  433.9402        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น        957.0451
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ        957.0451
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติอยู่ในอนัดบั 1 ใน 54 และ/หรอืไดค้ะแนนไม่ตํา่กว่า 50 คะแนน 
ภายในปี พ.ศ. 2565
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : ปลูกฝงัวธิคีิด ปลกุจติสาํนึกใหม้ีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสตัย ์        491.7478
ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไทยมพีฤติกรรมที่ยดึม ัน่ความซื่อสตัยสุ์จรติ รอ้ยละ 46
ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละของประชาชนที่มวีฒันธรรม ค่านิยมสุจรติ มทีศันคติและพฤติกรรมในการ
ต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ

รอ้ยละ 46

ตวัชี้วดัที่ 3 : รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมนิ 
ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนขึ้นไป)

รอ้ยละ 50

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี         19.4369
1.1 กรมประชาสมัพนัธ์         14.4300
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ         14.4300
กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ         14.4300
ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูข่าวสารนโยบายและการดาํเนินงานการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติ
มชิอบที่เผยแพร่ผ่านสือ่ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเรว็ และเป็นกลาง

รอ้ยละ 70

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ           5.0069
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดขีองภาครฐัในการต่อตา้นการทุจรติ           5.0069
กิจกรรม ส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดขีองภาครฐั           5.0069
ตวัชี้วดักิจกรรม การตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มค่ีานิยมร่วมตา้น
ทุจรติและมจีติสาํนึกสาธารณะ

รอ้ยละ 80

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           1.5000
2.1 องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)           1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์ร
ดว้ยระบบธรรมาภบิาล

          1.5000

กิจกรรม พฒันาระบบบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล           1.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรและผูม้สี่วนไดเ้สยีในพื้นที่พเิศษ 6 แห่ง มคีวามเขา้ใจ
และมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์รอนัเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

คน 520

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์         17.7490
3.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน         15.5736
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบ         15.5736
กิจกรรม ปลูกจติสาํนึกการเป็นพลเมอืงที่ดมีวีฒันธรรมสุจรติในกลุม่เดก็และเยาวชน         15.5736
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการส่งเสรมิค่านิยม ความรู ้ความเขา้ใจ
ดา้นการป้องกนัและประพฤติมชิอบ

คน 23,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละเดก็และเยาวชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ 
ประพฤติมชิอบ

รอ้ยละ 80

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

3.2 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร           2.1754
โครงการที่ 1 : โครงการต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ           2.1754
กิจกรรม เสรมิสรา้งมาตรการกลไกการต่อตา้นการทุจรติ           2.1754
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชากรเป้าหมายมคีวามตระหนกัรูใ้นการต่อตา้นการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

ราย 2,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละประชากรเป้าหมายที่มคีวามตระหนกัรูแ้ละมสี่วนร่วมในการต่อตา้น
และแกไ้ขการทุจรติและประพฤติมชิอบ

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเป็นไปตามแผน เดอืน 12
ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอยู่ภายในวงเงนิที่ไดร้บั รอ้ยละ 100

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           1.0000
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม           1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติประพฤติมชิอบ และส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม           1.0000
กิจกรรม การสรา้งค่านิยมไม่ทนต่อการทุจรติ ปลูกจติคิดพอเพยีง           0.9650
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละบุคลากรของ อว. ที่เขา้ร่วมกิจกรรม รอ้ยละ 80
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของบุคลากรที่ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่ยอมรบัการทุจรติ รอ้ยละ 85
กิจกรรม การสรา้งสงัคมโปร่งใส เพือ่พฒันาและยกระดบัค่า CPI ของประเทศ           0.0350
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มคีวามรูค้วามเขา้ใจการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั

รอ้ยละ 80

5. กระทรวงคมนาคม           2.2648
5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม           2.2648
โครงการที่ 1 : โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบในภาครฐั

          2.2648

กิจกรรม ดาํเนินการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในภาครฐั           2.2648
ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนการป้องกนัการทุจรติ ระดบั 5

6. กระทรวงพาณิชย์           2.0000
6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์           2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงพาณิชย์

          2.0000

กิจกรรม พฒันาเชงิรุกดา้นการป้องกนัการทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม           2.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่เขา้ร่วมโครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็
ของกลไกต่อตา้นการทุจรติกระทรวงพาณิชย์

ราย 1,230

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบในการป้องกนัการทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม ระบบ 5
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

7. กระทรวงมหาดไทย         55.5622
7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย         42.8044
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บุคลากร          
ของกระทรวงมหาดไทย

        42.8044

กิจกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและคุณธรรมในระดบัจงัหวดั         27.7602
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี คน 40,000
กิจกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและคุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย         15.0442
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรไดร้บัการปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี คน 800
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนจงัหวดัที่มกีารทาํกิจกรรมปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดี จงัหวดั 76

7.2 กรมการพฒันาชมุชน         10.7462
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด         10.7462
กิจกรรม พฒันาชมุชนใสสะอาด         10.7462
ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการประเมนิ ITA ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ รอ้ยละ 86

7.3 กรมที่ดนิ           2.0116
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และป้องกนัปราบปรามการทุจรติกรมที่ดนิ           2.0116
กิจกรรม เสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรกรมที่ดนิ ในการต่อตา้นการทุจรติและปลูกจติสาํนึก
สู่การเป็นขา้ราชการที่ด ี(ส่วนภมูภิาค)

          2.0116

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่ละจงัหวดั ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการผ่านเกณฑก์ารทดสอบ ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ ตามแผนงานที่กาํหนดไว ้ รอ้ยละ 100
ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั รอ้ยละ 100

8. กระทรวงยุติธรรม           2.8696
8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม           2.8696
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม           2.8696
กิจกรรม พฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม           2.8696
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนขอ้เสนอแนะ/มาตรการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและส่งเสรมิ
คุม้ครองจรยิธรรม อย่างนอ้ย

มาตรการ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของสาํนกังานปลดั
กระทรวงยุติธรรม ไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารและ
ผลการดาํเนินงานของหน่วยงานในสงักดักระทรวงยุติธรรม

รอ้ยละ 85
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

9. กระทรวงแรงงาน           3.1862
9.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน           3.1862
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทุจรติประพฤติมชิอบ           3.1862
กิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นไทยใหใ้สสะอาด ปราศจากการทุจรติ            
(Zero Tolerance & Clean Thailand)

          0.4694

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรที่เขา้ร่วมกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นประเทศ
ไทยใหใ้สสะอาด ปราศจากการทุจรติ

คน 150

กิจกรรม พฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสการดาํเนินงานของกระทรวงแรงงาน
เพือ่ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

          0.1486

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรไดร้บัการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสใหม้คีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

คน 100

กิจกรรม สนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการต่อตา้นการทุจรติ 
ดวงตาแรงงาน

          2.5682

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครอืข่ายแรงงานไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นการป้องกนั       
และปราบปรามการทุจรติ ระดบัพื้นที่

คน 500

10. กระทรวงวฒันธรรม         10.8041
10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม           0.6900
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ              
และประพฤติมชิอบ

          0.6900

กิจกรรม การสรา้งและพฒันาเครอืข่ายพรอ้มระบบบรหิารที่ส่งเสรมิสนบัสนุน             
การมสี่วนร่วมดาํเนินการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ และประพฤติมชิอบ

          0.6900

ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรมคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายและมาตรการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80

10.2 สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์           6.0281
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามซื่อสตัยสุ์จรติดว้ยมติิทางวฒันธรรม           6.0281
กิจกรรม การสรา้งจติสาํนกัใหม้คีวามชื่อสตัยสุ์จรติดว้ยมติิทางวฒันธรรม           6.0281
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา และกลุม่เครอืข่ายมสี่วนร่วม
ในการสรา้งจติสาํนึกในการป้องกนัการทุจรติ

คน 6,000

10.3 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)           4.0860
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทุจรติดว้ยมติิทางวฒันธรรม
และมติิดา้นสงัคม

          4.0860

กิจกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัการต่อตา้นทุจรติ           4.0860
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนวทิยากรกระบวนการส่งเสรมิชมุชนเขม้แขง็ และวทิยากร
ตวัคูณในการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก

คน 860
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

11. กระทรวงศึกษาธกิาร        170.1118
11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร           5.9500
โครงการที่ 1 : โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงศึกษาธกิาร           5.9500
กิจกรรม สรา้งกลไกป้องกนัการทุจรติใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ           5.9500
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการป้องกนัการทุจรติ คน 5,000

11.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน        154.0360
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา        101.1433
กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและความตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ

       101.1433

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเขา้มามสี่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้กิดสงัคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจรติ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมสรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ มค่ีานิยมร่วมตา้นทุจรติ มจีติสาํนึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

กิจกรรม การบูรณาการระบบการประเมนิดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน
ของหน่วยงาน

        52.8927

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
 ปี 2563 ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 85

รอ้ยละ 90

11.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา         10.1258
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา         10.1258
กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา           4.7798
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้รยีนและบุคลากรอาชวีศึกษาไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้ง
คุณธรรมและจรยิธรรม

คน 50,000

กิจกรรม พฒันาลูกเสอืและเนตรนารวีสิามญัอาชวีศึกษา           5.3460
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีนนกัศึกษาที่ไดก้ารพฒันาเป็นลูกเสอืและเนตรนารวีสิามญั
อาชวีศึกษา

คน 5,000

12. กระทรวงสาธารณสุข         13.4125
12.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         12.2769
โครงการที่ 1 : โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส         12.2769
กิจกรรม พฒันาความรูใ้หบุ้คลากรสาธารณสุขทุกระดบัในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ

        11.0002

ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรสาธารณสุขทุกระดบัไดร้บัการพฒันาความรูด้า้นคุณธรรม 
จรยิธรรม และการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ

รอ้ยละ 80

กิจกรรม เสรมิสรา้งพฤติกรรม จรยิธรรม และการต่อตา้นการทุจรติ           1.2767
ตวัชี้วดักิจกรรม คะแนนเฉลีย่การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA)

รอ้ยละ 85
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
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เป้าหมาย งบประมาณ

12.2 กรมอนามยั           1.1356
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใสและการป้องกนั
การทุจรติเชงิรุกกรมอนามยั

          1.1356

กิจกรรม พฒันามาตรฐานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของกรมอนามยั           1.1356
ตวัชี้วดักิจกรรม การพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA ราย 120

13. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

          3.0000

13.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั           3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติประพฤติมชิอบ           3.0000
กิจกรรม การสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประพฤติมชิอบ           3.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเครอืข่ายภาครฐัและภาคประชาสงัคมเขา้มามสี่วนร่วม
ในการแกป้ญัหาการทุจรติ รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ภายใตก้ารกาํกบัติดตามของสาํนกังาน ป.ป.ท. รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

14. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ           3.0600
14.1 สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ           3.0600
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดนิ           3.0600
กิจกรรม การปรบัปรุงและพฒันาช่องทางการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

          0.7600

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบหรอืช่องทางการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ระบบ 2

กิจกรรม การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเงนิ
แผ่นดนิและทรพัยส์นิของรฐั

          2.3000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครอืข่ายหรอืประชาชนที่เขา้รบัการอบรม คน 5,000
14.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ        185.7907
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ        185.7907
กิจกรรม สรา้งจติสาํนึก และเสรมิสรา้งใหทุ้กภาคส่วนมพีฤติกรรมไม่ยอมรบัการทุจรติ         23.7511
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการเกี่ยวกบัการสรา้งจติสาํนึกเดก็และเยาวชนใหม้ี
พฤติกรรมซื่อสตัยสุ์จรติ

โครงการ 7

กิจกรรม เสรมิสรา้ง สนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกิจในการประเมนิคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดาํเนินงาน

        84.0829

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหน่วยงานที่เขา้รบัการประเมนิ ITA หน่วยงาน 8,299
กิจกรรม พฒันาและสรา้งการมสี่วนร่วมของเครอืข่ายในการเฝ้าระวงัการทุจรติ
ใหแ้ก่ทุกภาคส่วน

        77.9567

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่มสี่วนร่วมในการป้องกนัและป้องปรามการทุจรติ คน 44,700
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : ป้องกนัการทุจรติและประพฤติมิชอบ        296.0334
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนคดทีุจรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 6
ตวัชี้วดัที่ 2 : คดทีุจรติในหน่วยงานลดลง
  - จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูชี้มลูเรื่องวนิยั (ทุจรติ) ลดลง
  - จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูชี้มลูว่ากระทาํการทุจรติ ลดลง

รอ้ยละ 6

ตวัชี้วดัที่ 3 : จาํนวนคดทีุจรติที่เกี่ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมอืง ลดลง รอ้ยละ 15
1. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

        46.5890

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั         46.5890
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจรติประพฤติมชิอบ         46.5890
กิจกรรม การสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติประพฤติมชิอบ         46.5890
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเครอืข่ายภาครฐัและภาคประชาสงัคมเขา้มามสี่วนร่วม
ในการแกป้ญัหาการทุจรติ รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ภายใตก้ารกาํกบัติดตามของสาํนกังาน ป.ป.ท. รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

2. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ        249.4444
2.1 สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ        168.9188
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั        168.9188
กิจกรรม การตรวจสอบรายงานการเงนิตาม พ.ร.บ. วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 
พ.ศ. 2561

       158.4827

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนรายงานการตรวจสอบรายงานการเงนิตาม พ.ร.บ. วนิยั
การเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561

รายงาน 8,386

กิจกรรม การตรวจสอบการป้องกนัความเสยีหาย           4.9977
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนรายงานการตรวจสอบ รายงาน 285
กิจกรรม การพฒันาบุคลากรของหน่วยงานภาครฐั           1.3234
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครฐัที่ผ่านการฝึกอบรมสมัมนา คน 3,360
กิจกรรม การส่งเสรมิใหห้น่วยงานภาครฐัปฏบิตัิตามตวัชี้วดัการรกัษาวนิยัการเงนิ
การคลงัของรฐั

          3.7500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหน่วยงานของรฐัที่เขา้รบัการประเมนิการรกัษาวนิยัการเงนิ
การคลงัของรฐั

หน่วยงาน 2,500

กิจกรรม การสมัมนาทางวชิาการเพือ่การพฒันาการรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั           0.1291
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนา คน 1,000
กิจกรรม การจดัทาํคู่มอืการปฏบิตัิดา้นการรกัษาวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั           0.2359
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนคู่มอื เลม่ 10,000
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ         80.5256
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ         80.5256
กิจกรรม การพฒันากระบวนการ และกลไกการปราบปรามการทุจรติ         24.8470
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่อง/หลกัสูตรของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจรติ

เรื่อง/หลกัสูตร 14

กิจกรรม เสนอมาตรการ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะและสรา้งกลไกการป้องกนัการทุจรติให ้
เขม้แขง็

        40.3811

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการดา้นมาตรการ องคค์วามรู ้ขอ้เสนอแนะ
นโยบายดา้นการป้องกนัการทุจรติ

โครงการ 98

กิจกรรม ตรวจสอบทรพัยส์นิและหน้ีสนิของผุูม้หีนา้ที่ยื่นบญัชี         15.2975
ตวัชี้วดักิจกรรม  จาํนวนเรื่องการตรวจสอบบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิ บญัชี 30,952

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : ปราบปรามการทุจรติ        169.2639
ตวัชี้วดัที่ 1 : กระบวนการดาํเนินคดทีุจรติที่จาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาํหนด ไม่เกิน

รอ้ยละ 50

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนคดอีาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดทีุจรติถกูฟ้องกลบั ไม่เกินรอ้ยละ 6 ของจาํนวน
คดทีี่ส่งฟ้อง

รอ้ยละ 6

1. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

          1.6400

1.1 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ           1.6400
โครงการที่ 1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ
ต่อตาํแหน่งหนา้ที่หรอืทุจรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

          1.6400

กิจกรรม สบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่ง
หนา้ที่หรอืทุจรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

          1.6400

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่มกีารดาํเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระทาํความผดิ เรื่อง 10
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของจาํนวนเรื่องที่พนกังานอยัการยื่นคาํรอ้งต่อศาล เทยีบกบัจาํนวน
เรื่องที่สาํนกังาน ป.ป.ง. ส่งให ้

รอ้ยละ 98

2. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ        167.6239
2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ        167.6239
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติ        167.6239
กิจกรรม การปราบปรามการทุจรติ        167.6239
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องตรวจสอบเบื้องตน้ และเรื่องไต่สวน เรื่อง 6,185
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

            ภายในปี พ.ศ. 2565

            และประพฤติมิชอบ รอ้ยละ 46

            ไดค้ะแนน 85 คะแนนข้ึนไป)
สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ ์
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ 14,430,000               บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 14,430,000               บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ
      และประพฤตมิชิอบ 14,430,000               บาท
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

5,006,900                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,006,900                 บาท
   1) โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาครฐัในการต่อตา้นการทจุรติ 5,006,900                 บาท

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการการดาํเนินงานขององคก์รดว้ยระบบธรรมาภบิาล 1,500,000                 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000                 บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 1,500,000                 บาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบ 15,573,600               บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,238,600                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,238,600                บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 52,300                    บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 270,000                   บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความรูแ้ละฝึกอาชพี 1,898,900                 บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 9,200                      บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 8,200                      บาท

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤติมิชอบ
ตวัช้ีวดั :  ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติอยู่ในอนัดบั 1 ใน 54 และ/หรอืไดค้ะแนนไม่ตํา่กว่า 50 คะแนน

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : ปลูกฝงัวธิีคิด ปลกุจติสาํนึกใหม้ีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสตัยส์จุรติ
ตวัช้ีวดั :  รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมัน่ความซ่ือสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 46
ตวัช้ีวดั :  รอ้ยละของประชาชนที่มีวฒันธรรม ค่านิยมสจุรติ มีทศันคติและพฤติกรรมในการต่อตา้นการทจุรติ

ตวัช้ีวดั :  รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA (รอ้ยละ 50 ของหน่วยงานที่ประเมิน ITA

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีของภาครฐัในการต่อตา้นการทจุรติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
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2. งบเงนิอดุหนุน 13,335,000               บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,335,000               บาท

1) เงนิอดุหนุน สนบัสนุนสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั และเครอืข่ายเดก็และเยาวชน
         จดักจิกรรมดา้นคณุธรรม จรบิยธรรม และความซือ่สตัยส์ุจรติ 13,335,000               บาท
กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ
โครงการ : โครงการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ
1. งบดาํเนินงาน 2,175,400                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,175,400                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,067,400                 บาท
(2) วสัดสุาํนกังาน 108,000                   บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
โครงการ : โครงการป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบ และส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 1,000,000                 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,000,000                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,000,000                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การดาํเนนิงานสรา้งค่านยิมไม่ทนต่อการทจุรติ ปลูกจติคดิพอเพยีง 965,000                   บาท
(2) ค่าใชจ่้ายเพือ่การดาํเนนิงานพฒันาและยกระดบัการประเมนิคณุธรรม
    และความโปร่งใส 35,000                    บาท

กระทรวงคมนาคม
สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม

             และประพฤติมิชอบในภาครฐั 2,264,800                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,264,800                 บาท
   1) โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รคณุธรรมในการต่อตา้นการทจุรติ

และส่งเสรมิคณุธรรม 900,000                   บาท
   2) โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลในการต่อตา้นการทจุรติเชงิรกุ 1,364,800                 บาท

กระทรวงพาณิชย์
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

2,000,000                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000                 บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจติสาํนกึและความเขม็แขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุรติ
       กระทรวงพาณิชย์ 2,000,000                 บาท

โครงการ : โครงการดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ

โครงการ : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แข็งของกลไกต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงพาณิชย์
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กระทรวงมหาดไทย
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

42,804,400               บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 42,804,400               บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติสาํนกึ จรยิธรรมและคณุธรรมใหก้บับคุลากรภาครฐั
      องคก์รภาคประชาชนในระดบัจงัหวดั 27,760,200               บาท
   2) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส
      ของกระทรวงมหาดไทย 12,426,200               บาท
   3) ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติสาํนกึจรยิธรรมและคณุธรรมใหก้บับคุลากรภาครฐั
      ของกระทรวงมหาดไทย 2,618,000                 บาท
กรมการพฒันาชมุชน
โครงการ : โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด 10,746,200               บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,746,200               บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,746,200               บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,746,200               บาท

กรมที่ดิน
2,011,600                 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,011,600                 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,011,600                 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,011,600                 บาท

กระทรวงยตุิธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม

2,869,600                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,869,600                 บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครอง
      จรยิธรรม 2,869,600                 บาท

กระทรวงแรงงาน
สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤติมิชอบ 3,186,200                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,186,200                 บาท
   1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทย

ใหใ้สสะอาดปราศจากการทจุรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand) 469,400                   บาท
   2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการสนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชน

ในการต่อตา้นการทจุรติ ดวงตาแรงงาน 2,568,200                บาท
   3) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิโครงการพฒันาการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
      ในการดาํเนนิงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่ยกระดบัค่าดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ 148,600                   บาท

โครงการ : โครงการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของกระทรวงมหาดไทย

โครงการ : โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัปราบปรามการทจุรติกรมที่ดิน

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารเพื่อต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม
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กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

690,000                   บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 690,000                   บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ
       ในกระทรวงวฒันธรรม 690,000                   บาท
สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์
โครงการ : โครงการสรา้งจติสาํนึกใหม้ีความซ่ือสตัยส์จุรติดว้ยมิติทางวฒันธรรม 6,028,100                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,028,100                 บาท
   1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งจติสาํนกึใหม้คีวามซือ่สตัยส์ุจรติภายในสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 6,028,100                บาท
ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทจุรติดว้ยมิติทางวฒันธรรม
             และมิตดิา้นสงัคม 4,086,000                 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,086,000                 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,086,000                 บาท
 1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,086,000                บาท

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธิการ 5,950,000                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,950,000                 บาท
   1) ค่าใชจ่้ายโครงการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ กระทรวงศึกษาธกิาร 5,950,000                 บาท
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 154,036,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 154,036,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 154,036,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,239,800                 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 143,975,800              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 470,000                   บาท
(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 4,810,650                 บาท
(5) วสัดสุาํนกังาน 3,539,750                 บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 10,125,800               บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,125,800               บาท
   1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 4,779,800                 บาท
   2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลูกเสอืและเนตรนารวีสิามญัอาชวีศึกษา 5,346,000                 บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ และประพฤติมิชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 12,276,900               บาท
1. งบดาํเนินงาน 12,276,900               บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,276,900               บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 12,276,900               บาท

1,135,600                 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,135,600                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,135,600                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 815,800                   บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 319,800                   บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
โครงการ : โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติประพฤติมิชอบ 3,000,000                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000                 บาท
   1) โครงการปลกุจติสาํนกึเจา้หนา้ทีข่องรฐัตามหลกัธรรมาภบิาลต่อตา้นการทจุรติ 1,500,000                 บาท
   2) โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัการทจุรติของหน่วยงานภาครฐั 1,500,000                 บาท

สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดิน 3,060,000                 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,060,000                 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,060,000                 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,300,000                 บาท
2) ค่าครภุณัฑ์ 760,000                   บาท

รายการไม่ผูกพนั 760,000                   บาท
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 185,790,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 185,790,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 185,790,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 185,790,700              บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความโปร่งใสและการป้องกนัการทจุรติเชิงรกุกรมอนามยั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

           - จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูช้ีมูลเรื่องวนิยั (ทจุรติ) ลดลง รอ้ยละ 6
           - จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูช้ีมูลว่ากระทาํการทจุรติ ลดลง รอ้ยละ 6

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
โครงการ : โครงการสรา้งนวตักรรมการป้องกนัและปราบปรามทจุรติประพฤติมิชอบ
1. งบดาํเนินงาน 6,400,000                 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,400,000                 บาท
     (1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,400,000                 บาท
2. งบลงทนุ 34,074,000               บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,074,000               บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 34,074,000               บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 34,074,000               บาท
        (1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสารสนเทศเพือ่การประมวลผลขอ้มลูภาครฐั
            ตาํบลคลองเกลอื อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี1 โครงการ 16,437,000               บาท
        (2) โครงการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและแลกเปลีย่นขอ้มลู ตามกรอบ
            การกาํกบัดูแลขอ้มลูภาครฐั (Data Governance Framework) ตาํบลคลองเกลอื
            อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี1 โครงการ 17,637,000               บาท
3. งบรายจา่ยอืน่ 6,115,000                บาท
   1) โครงการบรหิารจดัการศูนยป์ระสานงานเครอืข่ายภาคประชาสงัคมส่งเสรมิธรรมาภบิาล
      และต่อตา้นการทจุรติ (ศูนยร์ะดบัเขตพื้นที)่ 1 โครงการ 2,185,000                 บาท
   2) โครงการสรา้งระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการทจุรติเชงิรกุในหน่วยงานภาครฐั 1 โครงการ 1,000,000                 บาท
   3) โครงการจดัทาํหลกัสูตรใหค้วามรูแ้ก่ภาคเอกชนในการกาํหนดมาตรการป้องกนัการจ่ายสนิบน
      และการทจุรติทกุรูปแบบ 1 โครงการ 500,000                   บาท
   4) โครงการจดัทาํหลกัสูตรอบรมเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในการต่อตา้นการทจุรติ 1 โครงการ 430,000                   บาท
   5) โครงการค่ายรณรงคต่์อตา้นการทจุรติ 1 โครงการ 2,000,000                 บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.2  : ป้องกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบ
ตวัช้ีวดั :  จาํนวนคดีทจุรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 6
ตวัช้ีวดั :  คดีทจุรติในหน่วยงานลดลง

ตวัช้ีวดั :  จาํนวนคดีทจุรติที่เกี่ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ลดลง รอ้ยละ 15
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สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งวนิยัการเงนิการคลงัของรฐั 168,918,800              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 168,918,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 168,918,800              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 137,896,800              บาท
2) ค่าครภุณัฑ์ 31,022,000               บาท

รายการไม่ผูกพนั 31,022,000               บาท
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 80,525,600               บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 80,525,600               บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 80,525,600               บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 80,525,600               บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

            ไม่เกนิรอ้ยละ 50

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผิด
             ต่อตาํแหน่งหนา้ที่หรอืทจุรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ 1,640,000                 บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,640,000                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,640,000                 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,000,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 480,000                   บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน 20,000                    บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง 140,000                   บาท

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ 167,623,900              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 167,623,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 167,623,900              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 167,623,900              บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.3 : ปราบปรามการทจุรติ
ตวัช้ีวดั :  กระบวนการดาํเนินคดีทจุรติที่จาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกนิกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาํหนด

ตวัช้ีวดั :  จาํนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทจุรติถกูฟ้องกลบั ไม่เกนิรอ้ยละ 6 ของจาํนวนคดีที่ส่งฟ้อง
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มอีตัราความรอบรู ้
เพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนเขา้สูว่ยัสูงอายุ

คน 6,400,000

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชากรมกีารเตรียมความพรอ้ม
เพือ่เขา้สูผู่สู้งอายุ

 2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยรบังบประมาณที่เป็นเจา้ภาพหลกั : กรมกจิการผูสู้งอายุ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 6 กระทรวง 13 หน่วยงาน

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 1) ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 50 - 59 ปี
2) ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563
863,846,800 
137,370,400 

เพือ่เตรยีมความพรอ้มประชากรก่อนวยัสูงอายุเขา้สู่สงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ มคีวามม ัน่คง
ทางเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ส่งผลใหผู้สู้งอายุมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

595,726,300       
129,599,600       



- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุอาศยัในบา้นทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม รอ้ยละ/แหง่ 14.85/3,220

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุมศีกัยภาพสามารถประกอบอาชพีและไดร้บั
การจา้งงานทีเ่หมาะสม

คน 73,750

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลอืตนเองในกจิวตัรประจาํวนั
ข ัน้พื้นฐานได ้

รอ้ยละ/คน 95/10,478,772

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประชากรมกีารเตรียมความพรอ้ม
เพือ่เขา้สูผู่สู้งอายุทีม่คีุณภาพท ัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ
และสภาพแวดลอ้ม

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง  
    5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ 
ทนุมนุษย ์
เป้าหมายที ่2.2 : คนในสงัคมทกุช่วงวยั 
มทีกัษะ ความรู ้และความสามารถเพิม่ขึ้น 
เป้าหมายที ่2.4 : คนไทยมสุีขภาวะทีด่ขีึ้น 
 

ยทุธศาสตรช์าติ  

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12 และ
แผนแม่บท
ภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 

  ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ
แผนงาน 
บูรณาการ 

 

เป้าหมายท่ี 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ  
(อายุ 50 - 59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สู ่
วยัสูงอายุ 
 

เป้าหมายท่ี 2 : ผูสู้งอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
สงัคม สขุภาพ และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเดน็/เรื่อง 15 : พลงัทางสงัคม 
แผนย่อยที ่15.4 : การรองรบัสงัคมสูงวยัเชงิรุก      
ตวัชี้วดัแผนย่อยที ่1 : สดัส่วนประชากรอายุ  
25 - 59 ปี ทีม่กีารเตรยีมการเพือ่ยามสูงอายุ 
ทัง้มติทิางเศรษฐกิจ สงัคม สุขภาพ และ
สภาพแวดลอ้ม เทยีบกบัจาํนวนประชากร 
อายุ 25 - 59 ปี ทัง้หมด (ปี 2561 - 2565 :  
รอ้ยละ 60) 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั  

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ    863.8468 ลา้นบาท  
เงนินอกงบประมาณ       137.3704 ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน       575.9295 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 50 – 59 ปี) 
มีความพรอ้มก่อนเขา้สูว่ยัสูงอายุ    
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มีการเตรยีมการ 
เพื่อยามสูงอายุทุกมิติ จาํนวน 9.2 ลา้นคน 

แนวทางที่ 1 : สรา้งความรอบรูใ้หป้ระชากรก่อนวยัสูงอายุ
เตรยีมความพรอ้มในทกุมิติ 
ตวัชี้วดั 
1. ประชากรอายุ 50 - 59 ปี ไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจ 
ก่อนเขา้สูว่ยัสูงอายุทุกมิติ รอ้ยละ 70 จาํนวน 6.4 ลา้นคน  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. กรมประชาสมัพนัธ ์
  - โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้ม 
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  
1. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
  - โครงการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครองทางสงัคม นวตักรรม
และเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพของผูสู้งวยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมอนามยั 
  - โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ 
ในชมุชน/สถานประกอบการ เพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยั 
อย่างมคีุณภาพ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 23.8288 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 
  - โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม 
กบัผูสู้งอายุและทกุวยั 
  - โครงการส่งเสริมชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทกุวยั 
สภากาชาดไทย 
1. สภากาชาดไทย 
  - โครงการส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 111.6879 ลา้นบาท 
 
    
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 
  - โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ
  - โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. มหาวิทยาลยัมหดิล 
  - โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 
2. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 
  - โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรส์ุขภาพเพือ่รองรบัสงัคม
ผูสู้งอายุ 
กระทรวงแรงงาน 
4. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
  - โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 
  - โครงการส่งเสริมสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
  - โครงการสรา้งเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ 
2. กรมการแพทย ์
  - โครงการผลกัดนัการนาํนวตักรรมทีเ่อื้อต่อการดาํรงชวีติของผูสู้งอายุไปใชป้ระโยชน ์
  - โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ 
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  - โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ 
4. กรมอนามยั 
  - โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 687.6493 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ 137.3704 ลา้นบาท

เป้าหมายของแผนงาน    
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

เป้าหมายที่ 2 : ผูสู้งอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายุมีงานทาํและมีรายไดเ้พิ่มขึ้น จาํนวน 77,000 คน 
ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 12,289 แห่ง  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ และการคุม้ครองทางสงัคม จาํนวน 11,030,287 คน

แนวทางที่ 3 : สง่เสริมการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี ปรบัปรุง 
สภาพแวดลอ้มและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
ตวัชี้วดั 
1. นวตักรรมและเทคโนโลยีนํามาใชดู้แลผูสู้งอายุ จาํนวน 2 ผลงาน 
2. ที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ 
จาํนวน 3,220 แห่ง

แนวทางที่ 4 : พฒันาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุม้ครองทางสงัคม 
ของผูสู้งอายุ 
ตวัชี้วดั 
1. ผูสู้งอายุที่เขา้ถงึการบรกิารสุขภาพ จาํนวน 10,462,400 คน 
2. ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม จาํนวน 111,300 คน 

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมการจดัหางาน 
   - โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ 
2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
  - โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาส 
ในการประกอบอาชีพ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 40.6808 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางที่ 2 : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพในการดํารงชีวิต 
อย่างมัน่คง 
ตวัชี้วดั 
1. ผูสู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมีรายได ้และมีงานทํา 
จาํนวน 73,750 คน  
 

กองทนุการออมแห่งชาติ       กองทนุผูสู้งอายุ
แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
  - โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ        - โครงการกองทุนผูสู้งอายุ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 575.9295 ลา้นบาท 

 
ภารกจิสนับสนุน 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  
กรมกจิการผูสู้งอายุ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 259.1758        -                  576.5227        28.1483         863.8468        
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                -                6.0083         6.0083         

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ -                -                -                6.0083         6.0083         
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

-                  -                  -                  6.0083           6.0083           

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 38.7433       -                260.8559      -                299.5992      
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 38.7433       -                260.8559      -                299.5992      
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่าย
สรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

14.0722         -                  188.8559        -                  202.9281        

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครอง
ทางสงัคมของผูสู้งอายุ

16.9312         -                  -                  -                  16.9312         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและสถานที่
สาธารณะที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทุกวยั

5.5304           -                  72.0000         -                  77.5304         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิชมุชนที่เป็นมติรกบัสงัคม
ผูสู้งอายุและคนทุกวยั

2.2095           -                  -                  -                  2.2095           

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม -                -                242.4688      -                242.4688      
1. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -                -                1.9871         -                1.9871         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครอง
ทางสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งวยั

-                  -                  1.9871           -                  1.9871           

2. มหาวทิยาลยัมหดิล -                -                182.4340      -                182.4340      
โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งอายุ

-                  -                  182.4340        -                  182.4340        

3. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์
(องคก์ารมหาชน)

-                -                58.0477       -                58.0477       

โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

-                  -                  58.0477         -                  58.0477         

กระทรวงแรงงาน 23.0477       -                -                22.1400       45.1877       
1. กรมการจดัหางาน 18.5408       -                -                -                18.5408       
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํ
ใหผู้สู้งอายุ

18.5408         -                  -                  -                  18.5408         

2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                -                22.1400       22.1400       
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุ
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

-                  -                  -                  22.1400         22.1400         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

3. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 4.5069         -                -                -                4.5069         
โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป)

1.4483           -                  -                  -                  1.4483           

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิารเพือ่พฒันา
คุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ

3.0586           -                  -                  -                  3.0586           

กระทรวงสาธารณสุข 197.3848      -                41.2500       -                238.6348      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 39.7053       -                41.2500       -                80.9553       
โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสุขภาพ
เพือ่รองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ

39.7053         -                  41.2500         -                  80.9553         

2. กรมการแพทย์ 20.3279       -                -                -                20.3279       
โครงการ : โครงการผลกัดนัการนาํนวตักรรม
ที่เอื้อต่อการดาํรงชวีติของผูสู้งอายุไปใชป้ระโยชน์

8.5901           -                  -                  -                  8.5901           

โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผูสู้งอายุ

11.7378         -                  -                  -                  11.7378         

3. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 4.2375         -                -                -                4.2375         
โครงการ : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพ
คนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ

4.2375           -                  -                  -                  4.2375           

4. กรมอนามยั 133.1141      -                -                -                133.1141      
โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผูสู้งอายุ

117.2807        -                  -                  -                  117.2807        

โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะ
และส่งเสรมิสุขภาพในชมุชน/สถานประกอบการ 
เพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

15.8334         -                  -                  -                  15.8334         

สภากาชาดไทย -                -                31.9480       -                31.9480       
1. สภากาชาดไทย -                -                31.9480       -                31.9480       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรม
เทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

-                  -                  31.9480         -                  31.9480         
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น                 863.8468
เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 50 - 59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สูว่ยัสูงอายุ                  23.8288
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มีการเตรยีมการเพือ่ยามสูงอายุทุกมิติ ลา้นคน 9.2
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : สรา้งความรอบรูใ้หป้ระชากรก่อนวยัสูงอายุเตรยีมความพรอ้ม
ในทุกมิติ

                 23.8288

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากรอายุ 50 – 59 ปี ไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุทุกมติิ รอ้ยละ 70
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                   6.0083

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                   6.0083
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั                   6.0083
กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั
สงัคมสูงวยั

                  6.0083

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูข่าวสารนโยบายและการดาํเนินงานการเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัที่เผยแพร่ผ่านสือ่ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง
รวดเรว็ และเป็นกลาง

รอ้ยละ 67

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูข่าวสารนโยบายและการดาํเนินงานการเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัที่เผยแพร่ผ่านสือ่ของกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 716

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   1.9871
2.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                   1.9871
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครองทางสงัคม นวตักรรม
และเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพของผูสู้งวยั

                  1.9871

กิจกรรม โครงการเตรยีมความพรอ้ม คน เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งวยัอย่างมสี่วนร่วม                   1.9871
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชมุชนที่เขา้ร่วมโครงการ ชมุชน 3
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 150

3. กระทรวงสาธารณสุข                  15.8334
3.1 กรมอนามยั                  15.8334
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ
ในชมุชน/สถานประกอบการ เพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

                 15.8334

กิจกรรม พฒันาความรอบรูด้า้นการบรโิภคอาหาร กิจกรรมทางกาย 
และการดูแลสุขภาพช่องปาก

                 15.8334

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนอายุระหว่าง 45 - 59 ปี มพีฤติกรรมสุขภาพ
ที่พงึประสงค์

คน 3,000,000

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ผูสู้งอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม
ที่เหมาะสม

                840.0180

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูสู้งอายุมีงานทําและมีรายไดเ้พิม่ข้ึน คน 77,000
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม แห่ง 12,289
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ และการคุม้ครองทางสงัคม คน 11,030,287
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพในการดํารงชีวติอย่างม ัน่คง                  40.6808
ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมรีายได ้และมงีานทาํ คน 73,750

1. กระทรวงแรงงาน                  40.6808
1.1 กรมการจดัหางาน                  18.5408
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ                  18.5408
กิจกรรม ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ                   6.4092
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุไดร้บัการส่งเสรมิการประกอบอาชพี และพฒันาศกัยภาพ คน 2,580
กิจกรรม ส่งเสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ                  12.1316
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุไดร้บับรกิารเพือ่ส่งเสรมิการมงีานทาํ คน 15,070

1.2 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  22.1400
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี                  22.1400
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี                  22.1400
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูสู้งอายุเขา้รบัการพฒันาฝีมอืไม่ตํา่กว่าเป้าหมาย คน 8,200

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : สง่เสรมิการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก

                111.6879

ตวัชี้วดัที่ 1 : นวตักรรมและเทคโนโลยนีาํมาใชดู้แลผูสู้งอายุ ผลงาน 2
ตวัชี้วดัที่ 2 : ที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ แห่ง 3,220

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  79.7399
1.1 กรมกิจการผูสู้งอายุ                  79.7399
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม
กบัผูสู้งอายุและทุกวยั

                 77.5304

กิจกรรม การปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวกของผูสู้งอายุ
ใหเ้หมาะสมและปลอดภยั

                 77.5304

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบา้นที่ไดร้บัการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

แห่ง 3,200

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูสู้งอายุและคนในครอบครวัที่อาศยัอยู่ในบา้น
ที่มคีวามปลอดภยัและเอื้อต่อการดาํรงชวีติ

รอ้ยละ 100
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โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิชมุชนที่เป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทุกวยั                   2.2095
กิจกรรม เสรมิสรา้งชมุชนที่เป็นมติรกบัผูสู้งอายุ                   2.2095
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานที่สาธารณะที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุและ
คนทุกวยั

แห่ง 20

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในสาธารณะ
ที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุและคนทุกวยั

รอ้ยละ 80

2. สภากาชาดไทย                  31.9480
2.1 สภากาชาดไทย                  31.9480
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ                  31.9480
กิจกรรม สรา้งนวตักรรมเพือ่ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส                  31.9480
ตวัชี้วดักิจกรรม นวตักรรมและเทคโนโลยทีี่นาํมาใชดู้แลผูสู้งอายุ ผลงาน 2

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : พฒันาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุม้ครอง
ทางสงัคมของผูสู้งอายุ

                687.6493

ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึการบรกิารสุขภาพ คน 10,462,400
ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม คน 111,300

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 219.8593
1.1 กรมกิจการผูสู้งอายุ                 219.8593
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความม ัน่คง
ทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

                202.9281

กิจกรรม พฒันากลไกในการสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม                 202.9281
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครอืข่ายที่ไดร้บัการพฒันาเพือ่ส่งเสรมิใหป้ระชากร
มคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม

เครอืข่าย 2,767

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเครอืข่ายไดร้บัการพฒันาและมกีารขยายผล
ใหป้ระชากรมกีารเตรยีมความพรอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคม

รอ้ยละ 80

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ                  16.9312
กิจกรรม ส่งเสรมิมาตรฐานการดูแลผูสู้งอายุ                  16.9312
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูสู้งอายุที่สามารถเขา้ถงึระบบการดูแลและคุม้ครอง คน 83,000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของจาํนวนผูสู้งอายุที่เขา้ถงึระบบการดูแลและคุม้ครองไดร้บั
การดูแลที่เหมาะสมและมสุีขภาวะที่ดี

รอ้ยละ 80

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                 240.4817
2.1 มหาวทิยาลยัมหดิล                 182.4340
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ                 182.4340
กิจกรรม พฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ                 182.4340
ตวัชี้วดักิจกรรม การก่อสรา้งศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายุระดบัชาติ 
(พื้นที่สมทุรสาคร) แลว้เสรจ็ (สะสม)

รอ้ยละ 90
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2.2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)                  58.0477
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

                 58.0477

กิจกรรม ส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยนีวตักรรมดา้นชวีวทิยาศาสตรสู์่การใหบ้รกิาร
ผูสู้งอายุ

                 58.0477

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูสู้งอายุที่เขา้ถงึหรอืใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
ในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาวะที่ดขีองผูสู้งอายุ

คน 2,000

3. กระทรวงแรงงาน                   4.5069
3.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                   4.5069
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)                   1.4483
กิจกรรม ส่งเสรมิสทิธหินา้ที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุม่ผูสู้งอายุ
(60 ปีขึ้นไป)

                  1.4483

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ไดร้บัการส่งเสรมิความรู ้
เกี่ยวกบัสทิธหินา้ที่ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎหมายคุม้ครองแรงงาน
นอกระบบ

คน 20,300

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิารเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติแรงงานสูงอายุ                   3.0586
กิจกรรม ส่งเสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณ
อย่างมคุีณภาพ

                  3.0586

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแรงงานกลุม่สูงอายุเป้าหมายไดร้บัการส่งเสรมิสวสัดกิาร
แรงงานเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณอย่างมคุีณภาพ

คน 8,000

4. กระทรวงสาธารณสุข                 222.8014
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  80.9553
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุ
แบบบูรณาการ

                 80.9553

กิจกรรม สรา้งเสรมิศกัยภาพงานทนัตสุขภาพสาํหรบัผูสู้งอายุ                  41.2500
ตวัชี้วดักิจกรรม บุคลากรสาธารณสุขไดร้บัการศึกษาต่อเน่ืองเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการจดับรกิาร

คน 400

กิจกรรม สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                  39.7053
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูสู้งอายุไดร้บัการคดักรองปญัหาสุขภาพ ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูสู้งอายุที่เขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ คน 760,000

4.2 กรมการแพทย์                  20.3279
โครงการที่ 1 : โครงการผลกัดนัการนาํนวตักรรมที่เอื้อต่อการดาํรงชวีติของผูสู้งอายุไป
ใชป้ระโยชน์

                  8.5901

กิจกรรม การบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ                   8.5901
ตวัชี้วดักิจกรรม มรีายงานการติดตามดูแลผูป่้วยภายหลงัการฝงัรากฟนัเทยีม
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ราย 3,500
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โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ                  11.7378
กิจกรรม การพฒันาการดูแลผูสู้งอายุ                  11.7378
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลโดยใชรู้ปการป้องกนัภาวะหกลม้
และดูแลสุขภาพในพื้นที่นาํร่อง

คน 500

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุที่มคีวามเสีย่งต่อกลุม่อาการผูสู้งอายุ และผูป่้วยสูงอายุ
ที่ตอ้งเขา้สู่ระบบการดูแลรกัษา

คน 20,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุไดร้บัคดักรอง/ประเมนิสุขภาพ คน 430,000
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป่้วยสูงอายุระยะพน้วกิฤติในสถานพยาบาล ไดร้บับรกิารดูแล
ดว้ยระบบการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) ก่อนกลบัเขา้สู่สงัคม

คน 5,100

ตวัชี้วดักิจกรรม มกีารจดับรกิารผูสู้งอายุที่มภีาวะสมองเสือ่มครบวงจร คน 900
4.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   4.2375
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ                   4.2375
กิจกรรม พฒันาตน้แบบระบบดูแลผูสู้งอายุในชมุชนแบบไรร้อยต่อ
ในพื้นที่นาํร่อง 5 จงัหวดั

                  4.2375

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบการดูแลผูสู้งอายุในชมุชนแบบไรร้อยต่อ แห่ง 5
4.4 กรมอนามยั                 117.2807
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ                 117.2807
กิจกรรม พฒันาระบบและกลไกการเขา้ถงึการดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ                  33.0991
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่เขา้ถงึการดูแลช่องปากในระบบบรกิารแบบ
ผสมผสาน ท ัง้การส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูสภาพ

คน 400,000

กิจกรรม พฒันาระบบดูแลสุขภาพผูสู้งอายุไปประยุกตใ์ชอ้ย่างต่อเน่ือง                  84.1816
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูสู้งอายุไดร้บัการประเมนิคดักรองสุขภาพ คน 8,840,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
23,828,800             บาท

23,828,800             บาท

6,008,300              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,008,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 6,008,300              บาท

1,987,100              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,987,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,987,100              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเตรยีมความพรอ้ม คน เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั
อย่างมสี่วนร่วม 1,987,100              บาท

กรมอนามยั

15,833,400             บาท
1. งบดาํเนินงาน 15,833,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,833,400             บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,655,800              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,315,200              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 436,800                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 6,693,400              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 411,800                บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 320,400                บาท

โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูส้ขุภาวะและส่งเสรมิสขุภาพในชมุชน/สถานประกอบการ 
เพื่อเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคีณุภาพ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ ์
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
โครงการ : โครงการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครองทางสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแลสขุภาพ
ของผูสู้งวยั

กระทรวงสาธารณสขุ

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอาย ุ(อาย ุ50 -59 ปี) มีความพรอ้มก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ
ตวัชี้วดัที ่1 : ประชากร (อายุ 50 – 59 ปี) มกีารเตรยีมการเพือ่ยามสูงอายุทกุมติ ิ9.2 ลา้นคน
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : สรา้งความรอบรูใ้หป้ระชากรก่อนวยัสูงอายเุตรยีมความพรอ้มในทกุมิติ
ตวัชี้วดัที ่1 : ประชากรอายุ 50 – 59 ปี ไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุทกุมติ ิรอ้ยละ 70
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840,018,000           บาท

40,680,800             บาท

18,540,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 18,540,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,540,800             บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 437,500                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,920,000              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,600,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 10,745,400             บาท
(5) วสัดสุาํนกังาน 698,200                บาท
(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,139,700              บาท

22,140,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 22,140,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 22,140,000             บาท

111,687,900           บาท

77,530,400             บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,530,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,530,400              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 720,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 798,400                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,173,000              บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมรีายได ้และมงีานทาํ 73,750 คน
กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาํใหผู้สู้งอายุ

เป้าหมายที่ 2 : ผูสู้งอายมุีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพ และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
ตวัชี้วดัที ่1 : ผูสู้งอายุมงีานทาํและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น  77,000 คน
ตวัชี้วดัที ่2 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 12,289 แห่ง
ตวัชี้วดัที ่3 : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ และการคุม้ครองทางสงัคม 11,030,287 คน
แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพในการดาํรงชีวติอย่างมัน่คง

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 : ส่งเสรมิการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม
และสิ่งอาํนวยความสะดวก
ตวัชี้วดัที ่1 : นวตักรรมและเทคโนโลยนีาํมาใชดู้แลผูสู้งอายุ 2 ผลงาน
ตวัชี้วดัที ่2 : ทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ 3,220 แห่ง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการผูสู้งอายุ
โครงการ : โครงการปรบัปรงุที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายแุละทกุวยั
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(5) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก
ของผูสู้งอายุใหเ้หมาะสมและปลอดภยั 1,670,000              บาท
(6) วสัดสุาํนกังาน 112,000                บาท
(7) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา 267,000                บาท
(8) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 250,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 72,000,000             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 72,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุซ่อมแซมบา้นผูสู้งอายุ 72,000,000             บาท

2,209,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,209,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,209,500              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 120,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 625,000                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 412,500                บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 90,000                  บาท
(5) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมเสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุ 650,000                บาท
(6) วสัดสุาํนกังาน 212,000                บาท
(7) วสัดนุํา้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000                บาท

31,948,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 31,948,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,948,000             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 2,998,000              บาท

(1) แผ่นทางเดนิวดัและวเิคราะหแ์รงกดใตฝ่้าเทา้ แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,998,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการไมเ้ทา้เลเซอรช่์วยเดนิพระราชทานเฉลมิพระเกยีรติ
   สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์พระบรมราชนินีาถ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
   กรงุเทพมหานคร 27,000,000             บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการหุ่นยนตส์าํหรบัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย/ผูพ้กิารจากโรค
   ทางระบบประสาทส่วนกลางในผูสู้งอายุ แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั
   กรงุเทพมหานคร 1,950,000              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิชมุชนที่เป็นมิตรกบัสงัคมผูสู้งอายแุละคนทกุวยั

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีการดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ
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687,649,300           บาท

202,928,100           บาท
1. งบดาํเนินงาน 14,072,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,072,200             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 192,400                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 735,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,123,400              บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 953,100                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,838,400              บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 795,700                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิ
อาชพีผูสู้งอายุ 5,020,800              บาท
(9) ค่าสนบัสนุนการจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 1,131,200              บาท
(10) วสัดสุาํนกังาน 380,200                บาท
(11) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา 362,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 188,855,900           บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 188,855,900           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 188,855,900            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 188,855,900            บาท
รวม 194 รายการ (รวม 194 หน่วย)

16,931,200             บาท
1. งบดาํเนินงาน 16,931,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,931,200             บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,450,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,865,000              บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 650,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,457,100              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 149,900                บาท
(6) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมการดาํเนนิงานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีบ่า้น 5,700,000              บาท
(7) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมขยายผลการดาํเนนิงานธนาคารเวลาสาํหรบัการดูแล
ผูสู้งอายุ 2,240,000              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 : พฒันาระบบและกลไกการดูแลสขุภาพและการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ
ตวัชี้วดัที ่1 : ผูสู้งอายุทีเ่ขา้ถงึการบรกิารสุขภาพ 10,462,400 คน
ตวัชี้วดัที ่2 : ผูสู้งอายุไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม 111,300 คน
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการผูสู้งอายุ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความมัน่คงทางสงัคมเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ
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(8) วสัดสุาํนกังาน 1,285,000              บาท
(9) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา 134,200                บาท

182,434,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            137,370,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 182,434,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            137,370,400 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 182,434,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            137,370,400 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 182,434,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 137,370,400            บาท
(1) โครงการศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายุระดบัชาต ิ
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 1 รายการ 182,434,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,156,870,000         บาท
เงนินอกงบประมาณ 266,970,000            บาท
เงนิงบประมาณ 622,930,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 136,321,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 182,434,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 304,174,300            บาท

58,047,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 58,047,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 58,047,700             บาท
1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการทีเ่ป็นรายจ่ายลงทนุ 1 รายการ 58,047,700             บาท

1,448,300              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,448,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,268,300              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 895,300                บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 243,000                บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 97,000                  บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 33,000                  บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
มหาวทิยาลยัมหดิล
โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสขุภาพของผูสู้งอายุ

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชีววทิยาศาสตรส์ขุภาพเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพชีวติแรงงานสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป)
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค 180,000                บาท
(1) ค่าไปรษณีย์ 180,000                บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสวสัดิการเพื่อพฒันาคณุภาพชีวติแรงงานสูงอายุ 3,058,600              บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,058,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,058,600              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 81,600                  บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,115,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณ์สือ่การใหค้วามรู ้ 251,100                บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 1,180,000              บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 430,000                บาท

80,955,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 39,705,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,705,300             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 34,777,300             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 4,928,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 41,250,000             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,250,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัหลกัสูตรทนัตกรรมผูสู้งอายุ 41,250,000             บาท

8,590,100              บาท
1. งบดาํเนินงาน 8,590,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,590,100              บาท
8,590,100          บาท

11,737,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,737,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,737,800             บาท

1,449,700              บาท
1,000,000              บาท
2,335,800              บาท

กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสขุภาพเพื่อรองรบัผูสู้งอายแุบบบูรณาการ

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดับรกิารสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบรกิารสุขภาพแบบบูรณาการ

กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการผลกัดนัการนํานวตักรรมที่เอื้อต่อการดาํรงชีวติของผูสู้งอายไุปใชป้ระโยชน์

(1) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งอายุ

โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสขุภาพผูสู้งอายุ

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและระบบการดูแล
ผูสู้งอายุสมองเสือ่มสาํหรบัประเทศไทย
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการป้องกนัภาวะหกลม้และดูแลสุขภาพในผูสู้งอายุ
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3,806,100              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลระยะกลาง Intermediate care
ในผูป่้วยสูงอายุ และผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิ 3,146,200              บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
โครงการ : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ 4,237,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,237,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,237,500              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 563,600                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,673,900              บาท

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสขุภาพผูสู้งอายุ 117,280,700           บาท
1. งบดาํเนินงาน 117,280,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 117,280,700           บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 721,200                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,350,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 61,351,600             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 9,730,600              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 4,725,400              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 5,439,100              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 500,000                บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 26,050,000             บาท
(9) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา 7,412,800              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภมู ิเพือ่ดูแลรกัษากลุม่อาการ
หรอืโรคทีพ่บบ่อยในผูสู้งอายุ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีไ่มม่รีะบบนํา้ประปา พื้นทีใ่นเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน

พื้นทีช่มุชนและเมอืงเศรษฐกจิสาํคญั และพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 18 หน่วยงาน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

56,367,418,000               

200,094,900                  

1. เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามม ัน่คงดา้นนํา้เพิม่ขึ้น มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบ

และย ัง่ยนื ทัง้นํา้บนดนิและนํา้ใตด้นิ

2. เพิม่ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบในการใชน้ํา้อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้

โดยจดัทาํแผนบรรเทาอทุกภยัแบบบูรณาการ

3. จดัระบบการจดัการภยัพบิตัจิากนํา้ในภาวะวกิฤต ิเตอืนภยัอทุกภยัและภยัแลง้

เพือ่ลดความสูญเสยีและความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ

4. พฒันาแหลง่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทานใหส้ามารถทาํเกษตรได ้จดัหาพฒันาแหลง่นํา้

ใหเ้พยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของเขตเมอืง เกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว

5. เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พื้นทีป่่าตน้นํา้และแหลง่นํา้ธรรมชาต ิแหลง่กกัเกบ็นํา้

ระบบกระจายนํา้ และเชื่อมโยงโครงขา่ยลุม่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทาง

พื้นทีร่องรบันํา้  จดัทาํผงัเมอืงและระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

6. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

สนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์การตดิตามประเมนิผล

และการมส่ีวนร่วม

58,796,213,100               

203,904,100                  



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : มแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลมุ

ทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล

ลุม่นํา้ 25

- ตวัชี้วดั : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม ลา้นไร่ 0.14

- ตวัชี้วดั : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนั

การชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้

ไร่ 24,350

- ตวัชี้วดั : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ทว่มและอทุกภยัลดลง ไร่ 603,778

- ตวัชี้วดั : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บั

การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี

แหง่ 130

- ตวัชี้วดั : ปริมาตรการเก็บกกันํา้/ปริมาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศกเ์มตร 334.4312

- ตวัชี้วดั : ครวัเรือนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ ครวัเรือน 62,771

- ตวัชี้วดั : จาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

เขา้ถงึนํา้ประปา

ครวัเรือน 124,454

- ตวัชี้วดั : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น ไร่ 345,387

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม

มแีหลง่นํา้ตน้ทนุทีม่คีุณภาพเพือ่การจดัการอย่างสมดุล 

ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนีํา้สะอาดเพือ่

อปุโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้น

จากนํา้ทว่มและอทุกภยั

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเติบโตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นน ้ า และบรหิารทรพัยากรน ้ าผิวดินและน ้ าใตด้ิน ใหม้ีประสทิธิภาพ บริหารจดัการน า้ในระดบัลุ่มน า้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความ

ตอ้งการใชน้ า้ทุกกิจกรรมกบัปริมาณน า้ตน้ทุน เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้ และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปญัหาจากการขาดแคลนน า้ ควบคู่กบั 

การเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบริโภค ป้องกนัและลดความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  

2.1 : มรีะบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น  

2.2 : ลุ่มน า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุ่มน า้ มแีผนบริหารจดัการทรพัยากรน า้อย่างสมดุล ระหว่างความตอ้งการใชน้ า้กบัปริมาณน า้ตน้ทุน และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัิ

ที่เป็นรูปธรรม 

2.3 : ประสิทธิภาพการใชน้ า้ในพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น  

2.4 : ประสิทธิภาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบริโภคเพิม่ขึ้น 

2.5 : พื้นที่และมลูค่าความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 

2.6 : พื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

เป้าหมายที่ 3 : สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน า้ส  าคญัของประเทศ  

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  

3.2 : คุณภาพน า้ของแม่น า้สายหลกัที่อยู่ในเกณฑดี์เพิม่ขึ้น 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและ

ชุมชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่

อุปโภคบริโภค จดัหาแหล่งน า้

ส  ารองในพื้นที่ขาดแคลน และมี

คุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

และประหยดัน า้ทุกภาคส่วน 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ท่วมและ

อุทกภยัในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ

ส าคญัและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่ 6 : บริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้ครอบคลุมทุกลุ่มน า้

อย่างสมดุล 

 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น า้ที่

เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู 

รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น า้  

และพื้นที่ลาดชนั 

 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสีย และฟ้ืนฟู

แหลง่น า้ธรรมชาติทัว่ประเทศใหม้คุีณภาพอยู่ใน

ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสียกลบัมาใช ้

ใหม่ และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของ 

ระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน า้ภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง

สมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพ

การใชน้ า้ 

 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

1. ความม ัน่คงดา้นน า้ของประเทศเพิม่ขึ้น     

2. ผลติภาพของน า้ท ัง้ระบบเพิม่ขึ้นในการใชน้ า้อย่างประหยดัและ 

สรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ า้      

3. แม่น า้ล  าคลองและแหล่งน า้ธรรมชาติไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพ 

ใหม้รีะบบนิเวศที่ดี 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัที่ 12 

และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                                                                            

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและชุมชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่อุปโภคบริโภค จดัหาแหล่งน า้ส  ารอง

ในพื้นที่ขาดแคลน และมคุีณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยดัน า้ทุกภาคส่วน 

ตวัชี้ วดัที ่1 : จ  านวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถึงน า้ประปา 124,545 ครวัเรอืน 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2  : การจดัการน า้ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ า้ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหล่งน า้เพิม่ขึ้น 345,387 ไร่  

ตวัชี้ วดัที ่2 : ปรมิาตรการเก็บกกัน า้/ปริมาณน า้ตน้ทนุเพิ่มขึ้น 334.4312 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

ตวัชี้ วดัที ่3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ 62,771 ครวัเรอืน 

 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสิทธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน า้ ระบบกระจายน า้ และเช่ือมโยงวางระบบเครือข่ายน า้/ลุ่มน า้ ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน 

ตวัช้ีวดั  

1.  พื้นทีท่ี่รบัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ผิวดนิและใตด้ินเพิ่มขึ้น 62,771 ไร่ 

2.  ปรบัปรุง/ก่อสรา้งแหล่งน า้พรอ้มระบบกระจายน า้ (ใหม่) เพิม่ขึ้น 880 แห่ง 

3.  พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 131,729 ไร่ 

4.  ปรมิาตรการเก็บกกัน า้/ปรมิาณน า้ตน้ทุนในเขตพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 186.38 ลา้น ลบ.ม. 

5.  ปรมิาณน า้เพิม่ขึ้นจากการพฒันาแหล่งน า้ในพื้นทีน่อกเขตชลประทาน 148.0512 ลา้น ลบ.ม. 

6.  พื้นทีไ่ดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึ้นจากการปรบัปรุงพื้นทีช่ลประทาน (เดิม) 907,810ไร่ 

7.  แหล่งน า้ในพื้นทีเ่กษตรน า้ฝน (นอกเขตชลประทาน) ไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ 53 แห่ง 

8.  

  

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานทรพัยากรน า้

แห่งชาติ 

แนวทางที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน า้ตน้ทุน เพิม่ประสิทธิภาพและ 

ขยายเขตระบบประปาเพือ่อุปโภคบริโภค 

ตวัช้ีวดั 

1. แหล่งน า้ส  ารองเพือ่ระบบประปา 11.36 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 11 แห่ง 

2. หมู่บา้นมีน า้สะอาดและไดม้าตรฐาน 650 แห่ง  

3. พฒันาระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 124,454 ครวัเรอืน 

 

 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการพฒันาคุณภาพน า้ประปาหมู่บา้น  

2. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการส ารวจหาแหล่งน า้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพต า่  

- โครงการพฒันาน า้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้บาดาลกร่อยเค็ม  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมอนามยั 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เพือ่การบรโิภค  

รฐัวิสาหกจิ 

1. การประปาสว่นภูมิภาค 

- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจ  

- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บา้น  

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,322.6476     ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     203.9041     ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

2. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

- โครงการปฏิบตักิารฝนหลวง  

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรน ้ า 

- โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งน า้และบรหิารจดัการน า้ 

- โครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบกระจายน า้  

2. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการพฒันาน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย   33,655.4911   ลา้นบาท 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการเพิม่ปริมาณน า้ในอ่างเก็บน า้เขือ่นแม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชียงใหม่  

- โครงการพฒันาลุ่มน า้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

- โครงการเขือ่นทดน า้ผาจกุ จงัหวดัอุตรดิตถ ์

- โครงการอ่างเก็บน า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 

- โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัปราจีนบรุี 

- โครงการอ่างเก็บน า้หว้ยน า้รอีนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัอุตรดติถ์ 

- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 

- โครงการจดัหาแหล่งน า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 

- โครงการอ่างเก็บน า้น า้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัพะเยา 

- โครงการประตูระบายน า้ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

- โครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนล่าง จงัหวดัหนองคาย 

- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัชยัภูมิ 

- โครงการประตูระบายน า้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดัสกลนคร 

- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าน า้ชี อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ 

-  

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

ภารกิจสนบัสนุน  
กองทนุจดัรูปทีดิ่น 

(แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม) 

- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่ิน   

รวมงบประมาณรายจ่าย   935.0000   ลา้นบาท 

-  

8. จ  านวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ผิวดนิและใตด้ินในพื้นที่ 

นอกเขตชลประทาน 62,771 ครวัเรอืน 

9. รอ้ยละความส าเรจ็ของการปฏบิตักิารตามทีร่อ้งขอ รอ้ยละ 70 

10. รอ้ยละพื้นทีก่ารเกษตรทีป่ระสบภยัแลง้ไดร้บัการช่วยเหลอื รอ้ยละ 75 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ท่วมและอุทกภยัในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส าคญัและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมและอุทกภยัลดลง 603,778 ไร่   

ตวัชี้ วดัที ่2 : เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 9 ร่องน า้  

ตวัชี้ วดัที ่3 : ป้องกนัตลิง่ 115,748 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสีย และฟ้ืนฟแูหลง่น า้ธรรมชาติทัว่ประเทศใหม้คุีณภาพอยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสียกลบัมาใชใ้หม่  

และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : แหล่งน า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี 130 แห่ง 

 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสิทธิภาพระบบบ  าบดัน า้เสีย ป้องกนัระดบัความเค็มและลดน า้เสียจากแหลง่ก าเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ตวัชี้ วดั 

1. พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี/ปรมิาณน า้เสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั 130 แห่ง 

2. แหล่งน า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู (ล าน า้สายหลกั สาขา และล าคลองทีผ่่านเมอืงและชุมชนพื้นทีชุ่่มน า้) 16 แหล่ง 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ 

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางน า้ ทางผนัน า้ พื้นที่รบัน า้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน จดัท าผงัเมอืง  

และระบบป้องกนัน า้ท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ตวัชี้ วดั  

1. เสน้ทางน า้ไดร้บัการปรบัปรุงเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 9 ร่องน า้ 

2. พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากน า้ท่วมและอุทกภยั 603,778 ไร่ 

3. พื้นทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัน า้ท่วมริมตลิง่เพิม่ขึ้น 115,748 เมตร 

4. พื้นทีเ่สีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบัปญัหาน า้ท่วมและอุทกภยั 6 แห่ง (โครงการ) 

 

 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 

- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 

- โครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ (ระยะที ่1) 

- โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัสกลนคร 

- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมเจา้ท่า 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธิการและการผงัเมือง 

- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น า้ภายในประเทศ 

- โครงการป้องกนัน า้ท่วมพื้นทีชุ่มชน 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    21,741.9258     ลา้นบาท 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการจดัการคุณภาพน า้  

2. กรมปศสุตัว ์

- โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศุสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาลุ่มน า้วกิฤต  

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคุณภาพน า้  

2. กรมควบคุมมลพิษ 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้และน า้เสยี  

- โครงการพฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 

รฐัวิสาหกจิ 

1. องคก์ารจดัการน ้ าเสยี 

- โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการคุณภาพน า้  

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    507.7468     ลา้นบาท 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น า้ที่เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น า้ และพื้นที่ลาดชนั 

ตวัชี้ วดัที ่1 : จ  านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้ 24,350 ไร่ 

 

เป้าหมายที่ 6 : บริหารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลุมทุกลุ่มน า้อย่างสมดุล 

ตวัชี้ วดัที ่1 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลุมทกุลุ่มน า้อย่างสมดุล 25 ลุ่มน า้ 

 

แนวทางที่ 6.1 : จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรน า้ในลุ่มน า้ แผนปฏบิตัิการประจ  าปี เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน า้ 

พฒันาระบบ ฐานขอ้มลู ติดตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมส่ีวนร่วม 

ตวัชี้ วดั 

1. กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรน า้ 6 ฉบบั 2 เรือ่ง 

2. องคก์รลุ่มน า้ เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ครบทกุลุ่มน า้ (การจดัท าแผนงาน การตดิตามประเมินผล การจดัสรรน า้  

การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน า้) 25 ลุ่มน า้ 1 เรือ่ง 

3. มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ทกุระดบั 7 เรือ่ง       

4. มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 11 เรือ่ง 

5. พฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ 22 เรือ่ง 11 ระบบ 

6. กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน า้น าไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 จ านวน 2 เรือ่ง 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ 

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าตน้น า้ที่เสื่อมโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน

ในพื้นที่ตน้น า้ 

ตวัชี้ วดั 

1. จ  านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟู เน้ือที ่24,350 ไร่ 

2. จ านวนพื้นทีป้่องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดนิในพื้นที่ตน้น า้ และพื้นทีล่าดชนั ครอบคลุม 907 แห่ง  

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีดิ่น 

- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและน า้ 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

2. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

- โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที่ 1  

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    139.8679     ลา้นบาท 

 

 

 

 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. ส านักงานทรพัยากรน ้ าแหง่ชาติ 

- โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท  

ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้  

- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้ า (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 

 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. กรมอุตนิุยมวิทยา 

- โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 

- โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน า้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ุตนิุยมวทิยาอุทกและเตอืนภยั 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมควบคุมมลพิษ 

- โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิและขดีความสามารถในการรองรบัมลพษิ 

2. กรมทรพัยากรน ้ า 

- โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการน า้ 

3. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบัน า้บาดาลและคุณภาพน า้บาดาลท ัว่ประเทศ 

- โครงการเตมิน า้ใตด้นิระดบัตื้น 

- โครงการบริหารจดัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรพัยากรน า้บาดาล 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,427.7839     ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 468.4891        57,343.4925    186.4269        797.8046        58,796.2131    

สาํนกันายกรฐัมนตรี -                294.1646      -                224.7521      518.9167      

1. สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ -                294.1646      -                224.7521      518.9167      

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการ

ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท 

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  264.6646        -                  196.6121        461.2767        

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

-                  29.5000         -                  28.1400         57.6400         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

-                -                186.4269      -                186.4269      

1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน) -                -                186.4269      -                186.4269      

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  -                  186.4269        -                  186.4269        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 465.6071      40,567.9632  -                -                41,033.5703  

1. กรมชลประทาน -                40,562.8272  -                -                40,562.8272  

โครงการ : โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้

เขือ่นแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

-                  537.6367        -                  -                  537.6367        

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

-                  407.6776        -                  -                  407.6776        

โครงการ : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ 

จงัหวดัอตุรดติถ ์

-                  437.2910        -                  -                  437.2910        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง 

จงัหวดัชลบุรี

-                  223.8065        -                  -                  223.8065        

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบุรี

-                  265.7431        -                  -                  265.7431        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ ์

-                  737.9231        -                  -                  737.9231        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยั

อาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงัหวดัสงขลา

-                  193.4806        -                  -                  193.4806        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยั

เมอืงนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช

-                  42.7635         -                  -                  42.7635         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน -                  6,095.8870      -                  -                  6,095.8870      

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และ

เพิม่พื้นที่ชลประทาน

-                  18,493.8245    -                  -                  18,493.8245    

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ -                  8,164.9576      -                  -                  8,164.9576      

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการคุณภาพนํา้ -                  158.3162        -                  -                  158.3162        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

-                  103.5866        -                  -                  103.5866        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย

-                  134.9200        -                  -                  134.9200        

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง 

จงัหวดัหนองคาย

-                  1,056.6415      -                  -                  1,056.6415      

โครงการ : โครงการคลองระบายนํา้หลาก 

บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

-                  1,866.2308      -                  -                  1,866.2308      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

-                  630.0000        -                  -                  630.0000        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อ

พรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร

-                  108.4000        -                  -                  108.4000        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

-                  286.9015        -                  -                  286.9015        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภมู ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที่ 1)

-                  387.6034        -                  -                  387.6034        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

-                  159.2360        -                  -                  159.2360        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน 

จงัหวดัสุโขทยั

-                  70.0000         -                  -                  70.0000         

2. กรมปศุสตัว ์ 5.7095         -                -                -                5.7095         

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศุสตัว ์

เพือ่แกไ้ขปญัหาลุม่นํา้วกิฤต

5.7095           -                  -                  -                  5.7095           

3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 452.4436      -                -                -                452.4436      

โครงการ : โครงการปฏบิตัิการฝนหลวง 452.4436        -                  -                  -                  452.4436        

4. กรมพฒันาที่ดิน 7.4540         5.1360         -                -                12.5900       

โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดนิและฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดว้ย

ระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

7.4540           5.1360           -                  -                  12.5900         

กระทรวงคมนาคม -                271.0600      -                -                271.0600      

1. กรมเจา้ท่า -                271.0600      -                -                271.0600      

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  271.0600        -                  -                  271.0600        
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม -                81.0920       -                -                81.0920       

1. กรมอตุุนิยมวทิยา -                81.0920       -                -                81.0920       

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์

ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

-                  59.0920         -                  -                  59.0920         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดั

ระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยา

อทุกและเตือนภยั

-                  22.0000         -                  -                  22.0000         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                4,121.3977    -                573.0525      4,694.4502    

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

-                49.1038       -                48.0176       97.1214       

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการคุณภาพนํา้

-                  11.4918         -                  19.3033         30.7951         

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพนํา้

ประปาหมู่บา้น

-                  37.6120         -                  28.7143         66.3263         

2. กรมควบคุมมลพษิ -                3.6960         -                10.4000       14.0960       

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

คุณภาพนํา้และนํา้เสยี

-                  -                  -                  3.1000           3.1000           

โครงการ : โครงการพฒันาและบงัคบัใช ้

กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม

-                  1.6960           -                  4.0000           5.6960           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบาย

มลพษิและขดีความสามารถในการรองรบัมลพษิ

-                  2.0000           -                  3.3000           5.3000           

3. กรมทรพัยากรน้ํา -                2,847.1175    -                268.7391      3,115.8566    

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่นํา้

และบรหิารจดัการนํา้

-                  1,273.7101      -                  -                  1,273.7101      

โครงการ : โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบกระจายนํา้

-                  1,339.8083      -                  -                  1,339.8083      

โครงการ : โครงการพฒันากลไกและ

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้

-                  233.5991        -                  268.7391        502.3382        

4. กรมทรพัยากรน้ําบาดาล -                1,094.2025    -                245.8958      1,340.0983    

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงั

ระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

-                  -                  -                  30.0031         30.0031         

โครงการ : โครงการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตร -                  1,069.2900      -                  -                  1,069.2900      

โครงการ : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาล

ในพื้นที่ศกัยภาพตํา่

-                  -                  -                  112.1857        112.1857        

โครงการ : โครงการเติมนํา้ใตด้นิระดบัตื้น -                  -                  -                  46.0070         46.0070         

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรนํา้บาดาล

-                  -                  -                  57.7000         57.7000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันานํา้บาดาลระดบัลกึ

เพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้บาดาลกร่อยเค็ม

-                  24.9125         -                  -                  24.9125         

5. กรมป่าไม ้ -                5.2650         -                -                5.2650         

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ -                  5.2650           -                  -                  5.2650           

6. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -                122.0129      -                -                122.0129      

โครงการ : โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) 

ระยะที่ 1

-                  122.0129        -                  -                  122.0129        

กระทรวงมหาดไทย -                10,586.5939  -                -                10,586.5939  

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -                10,586.5939  -                -                10,586.5939  

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ

-                  7,195.9926      -                  -                  7,195.9926      

โครงการ : โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน -                  3,390.6013      -                  -                  3,390.6013      

กระทรวงสาธารณสุข 2.8820         -                -                -                2.8820         

1. กรมอนามยั 2.8820         -                -                -                2.8820         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้

เพือ่การบรโิภค

2.8820           -                  -                  -                  2.8820           

รฐัวสิาหกจิ -                1,421.2211    -                -                1,421.2211    

1. การประปาสว่นภมูิภาค -                1,116.3411    -                -                1,116.3411    

โครงการ : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบประปาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจ

-                  1,067.3931      -                  -                  1,067.3931      

โครงการ : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบประปาหมู่บา้น

-                  48.9480         -                  -                  48.9480         

2. องคก์ารจดัการน้ําเสยี -                304.8800      -                -                304.8800      

โครงการ : โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและ

บรหิารจดัการคุณภาพนํา้

-                  304.8800        -                  -                  304.8800        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             59,431.0725 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีน้ําสะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค

จดัหาแหล่งน้ําสาํรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

และประหยดัน้ําทุกภาคสว่น

             1,322.6476 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึน้ําประปา ครวัเรอืน 124,454

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน้ําตน้ทุน เพิม่ประสทิธภิาพ

และขยายขอบเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบรโิภค

             1,322.6476 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําสาํรองเพือ่ระบบประปา แห่ง/

ลา้น ลบม.

11/

11.3600 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หมู่บา้นมีน้ําสะอาดและคุณภาพไดม้าตรฐาน แห่ง 650

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ ครวัเรอืน 124,454

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 203.4245 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  66.3263 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพนํา้ประปาหมู่บา้น                  66.3263 

กิจกรรม พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนํา้ประปา                  66.3263 

ตวัชี้วดักิจกรรม สาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มลูคุณภาพนํา้ของประปาหมู่บา้น แห่ง 450

1.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล                 137.0982 

โครงการที่ 1 : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่                 112.1857 

กิจกรรม สาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่                 112.1857 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เสีย่งขาดแคลนนํา้ไดร้บัการสาํรวจประเมนิ

ศกัยภาพและพฒันาแหลง่นํา้บาดาล เพือ่การอปุโภคบรโิภคและกิจกรรมอื่นๆ 

ที่สาํคญัสาํหรบัการดาํรงชวีติ

พื้นที่ 54

ตวัชี้วดักิจกรรม แนวทางการบรหิารจดัการนํา้เชงิพื้นที่อย่างบูรณาการ เรื่อง 1

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันานํา้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพ

นํา้บาดาลกร่อยเค็ม

                 24.9125 

กิจกรรม จดัหาแหลง่นํา้บาดาลระดบัลกึ                  24.9125 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลระดบัลกึที่สามารถพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหา

คุณภาพนํา้

ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

547,500

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันานํา้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกป้ญัหาคุณภาพ

นํา้บาดาลกร่อยเค็ม

แห่ง 25

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนในพื้นที่เป้าหมายไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 3,750

2. กระทรวงสาธารณสุข                   2.8820 

2.1 กรมอนามยั                   2.8820 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค                   2.8820 

กิจกรรม พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการนํา้บรโิภค                   2.8820 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบประปาหมู่บา้นที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได ้ แห่ง 200

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3. รฐัวสิาหกิจ              1,116.3411 

3.1 การประปาส่วนภมูภิาค (การประปาส่วนภมูภิาค)              1,116.3411 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาเมอืง

และพื้นที่เศรษฐกิจ

             1,067.3931 

กิจกรรม ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้                 191.6950 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบท่อจ่ายนํา้

แห่ง 23

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไดร้บับรกิารนํา้ประปาที่มคุีณภาพ

สาํหรบัใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภค

ครวัเรอืน 115,564

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งพฒันาและปรบัปรุงแหลง่นํา้                 190.5810 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้งพฒันาและปรบัปรุงแหลง่นํา้ แห่ง 11

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการเพิม่ปรมิาณ

แหลง่นํา้สาํรองเพิม่ขึ้น

ลา้น ลบ.ม. 11.3600

กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้                  86.3260 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ แห่ง 10

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย                 598.7911 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย แห่ง 9

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น                  48.9480 

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงกิจการประปาภายหลงัการรบัโอน                  48.9480 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้งปรบัปรุงกิจการประปา

ภายหลงัการรบัโอน

แห่ง 4

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไดร้บับรกิารนํา้ประปาที่มคุีณภาพ

สาํหรบัใชเ้พือ่การอปุโภคบรโิภค

ครวัเรอืน 5,140
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน้ําภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดุล 

รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ํ้า

            33,655.4911 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่รบัประโยชน์จากแหล่งน้ําเพิม่ข้ึน ไร่ 345,387

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทุนเพิม่ข้ึน ลา้นลูกบาศก์

เมตร

334.4312

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน้ํา ครวัเรอืน 62,771

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูหล่งน้ํา

ระบบกระจายน้ํา และเช่ือมโยงวางระบบเครอืข่ายน้ํา/ลุ่มน้ํา 

ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน

            33,655.4911 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่รบัประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน้ําผิวดินและใตด้ินเพิม่ข้ึน ไร่ 62,771

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรบัปรุง/ก่อสรา้งแหล่งน้ําพรอ้มระบบกระจายน้ํา (ใหม่) เพิม่ข้ึน แห่ง 880

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ชลประทานเพิม่ข้ึน ไร่ 131,729

ตวัช้ีวดัที่ 4 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทุนในเขตพื้นที่

ชลประทานเพิม่ข้ึน

ลา้นลูกบาศก์

เมตร

186.3800

ตวัช้ีวดัที่ 5 : ปรมิาณน้ําเพิม่ข้ึนจากการพฒันาแหล่งน้ําในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน

ลา้นลูกบาศก์

เมตร

148.0512

ตวัช้ีวดัที่ 6 : พื้นที่ไดร้บัประโยชน์เพิม่ข้ึนจากการปรบัปรุงพื้นที่ชลประทาน (เดิม) ไร่ 907,810

ตวัช้ีวดัที่ 7 : แหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน) 

ไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ

แห่ง 53

ตวัช้ีวดัที่ 8 : จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาแหล่งน้ําผิวดิน

และใตด้ินในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ครวัเรอืน 62,771

ตวัช้ีวดัที่ 9 : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการปฏบิตัิการตามที่รอ้งขอ รอ้ยละ 70

ตวัช้ีวดัที่ 10 : รอ้ยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภยัแลง้ไดร้บัการช่วยเหลอื รอ้ยละ 75

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             29,972.6827 

1.1 กรมชลประทาน             29,520.2391 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแม่กวงอดุมธารา

จงัหวดัเชยีงใหม่

                537.6367 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแม่กวงอดุมธารา 

จงัหวดัเชยีงใหม่

                537.6367 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี                 407.6776 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี-พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี                 407.6776 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 3 : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ ์                 437.2910 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ ์                 437.2910 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1
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โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบุรี                 223.8065 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบุรี                 223.8065 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 5 : โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบุรี                 265.7431 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัปราจนีบุรี

                265.7431 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัอตุรดติถ ์

                737.9231 

กิจกรรม ก่อสรา้งอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัอตุรดติถ ์

                737.9231 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนปรมิาตรเก็บกกัที่เพิม่ขึ้น ลา้น ลบ.ม. 73.7

โครงการที่ 7 : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน              6,095.8870 

กิจกรรม การปรบัปรุงงานชลประทาน              6,095.8870 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บัการปรบัปรุง ไร่ 907,810

โครงการที่ 8 : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นที่ชลประทาน             18,493.8245 

กิจกรรม การจดัการงานก่อสรา้งโครงการเพือ่เพิม่พื้นที่ชลประทาน             12,651.6987 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิม่ขึ้น ไร่ 58,250

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนปรมิาณเก็บกกัที่เพิม่ขึ้น ลา้น ลบ.ม. 96.41

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชนจ์ากการเพิม่พื้นที่ชลประทาน ครวัเรอืน 16,410

กิจกรรม ก่อสรา้งแหลง่นํา้และระบบส่งนํา้เพือ่ชมุชน/ชนบท              3,800.6217 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 73,479

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการเพิม่พื้นที่ชลประทาน ครวัเรอืน 43,077

กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นํา้ในพื้นที่รบันํา้              2,041.5041 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนปรมิาณเก็บกกัที่เพิม่ขึ้น ลา้น ลบ.ม. 16.27

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชนจ์ากการเพิม่พื้นที่ชลประทาน ครวัเรอืน 8,074

โครงการที่ 9 : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา                 103.5866 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

จงัหวดัพะเยา

                103.5866 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 10 : โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

                134.9200 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

                134.9200 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1
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โครงการที่ 11 : โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย              1,056.6415 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย              1,056.6415 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 12 : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

                630.0000 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

จงัหวดัชยัภมูิ

                630.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 13 : โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งนํา้ 

จงัหวดัสกลนคร

                108.4000 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งนํา้

จงัหวดัสกลนคร

                108.4000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

                286.9015 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ชี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

                286.9015 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

1.2 กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร                 452.4436 

โครงการที่ 1 : โครงการปฏบิตัิการฝนหลวง                 452.4436 

กิจกรรม การปฎบิตัิการฝนหลวง                 452.4436 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่การเกษตรที่ประสบภยัแลง้ไดร้บัการช่วยเหลอื

ตามแผนปฏบิตัิการฝนหลวง

รอ้ยละ 75

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ของการปฏบิตัิการฝนหลวงเติมนํา้ในเขือ่น

ตามที่รอ้งขอ

รอ้ยละ 70

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม              3,682.8084 

2.1 กรมทรพัยากรนํา้              2,613.5184 

โครงการที่ 1 : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้              1,273.7101 

กิจกรรม อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาแหลง่นํา้ จดัหานํา้ตน้ทุน

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใชน้ํา้ในพื้นที่เกษตรนํา้ฝน

             1,273.7101 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้ไดร้บัการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุง 

และฟ้ืนฟู เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใชน้ํา้ในพื้นที่เกษตรนํา้ฝน 

รวมถงึการรกัษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มนํา้

แห่ง 58

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุง

และฟ้ืนฟูแหลง่นํา้

ครวัเรอืน 20,261
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ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้เพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศก์

เมตร

56

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่การเกษตรไดร้บัประโยชน์ ไร่ 61,672

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้              1,339.8083 

กิจกรรม พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้ในพื้นที่เกษตรนํา้ฝน              1,339.8083 

ตวัชี้วดักิจกรรม ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาระบบกระจายนํา้ ครวัเรอืน 37,008

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้เพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศก์

เมตร

68

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่การเกษตรไดร้บัประโยชน์ ไร่ 104,476

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้ไดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบกระจายนํา้

แห่ง 87

2.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล              1,069.2900 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตร              1,069.2900 

กิจกรรม ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลเพือ่การเกษตร 100 ไร่                   6.2559 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 7

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

151,200

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 700

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 70

กิจกรรม ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยพลงังาน

แสงอาทติย์

                101.3142 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 3,720

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 496

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 62

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

2,008,800

กิจกรรม พฒันานํา้บาดาลเพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่                 155.1753 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 4,560

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 608

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 7

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

2,462,000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม พฒันานํา้บาดาลชมุชนเพือ่การเกษตรยงัชพีนอกเขตชลประทาน                 196.3312 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 6,240

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 832

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 104

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

3,369,600

กิจกรรม จดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบไฟฟ้า                 117.4976 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 352

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

7,603,200

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 14,080

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 1,408

กิจกรรม จดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การเกษตรระบบพลงังานแสงอาทติย์                 492.7158 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการแกไ้ขปญัหาแหลง่นํา้บาดาล

เพือ่การเกษตร

แห่ง 261

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลที่สามารถพฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

8,456,400

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้บาดาลเพิม่ขึ้น ไร่ 15,660

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 2,088
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน้ําท่วมและอทุกภยัในพื้นที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกจิสาํคญั

และพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ

            21,741.9258 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยัลดลง ไร่ 603,778

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน้ํา ร่องน้ํา 9

ตวัช้ีวดัที่ 3 : เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัตลิ่ง เมตร 115,748

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางน้ํา ทางผนัน้ํา พื้นที่รบัน้ํานอง เขตการใช้

ประโยชน์ที่ดิน จดัทําผงัเมือง และระบบป้องกนัน้ําท่วมชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

            21,741.9258 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เสน้ทางน้ําไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน้ํา ร่องน้ํา 9

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยั ไร่ 603,778

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ที่ไดร้บัการป้องกนัน้ําท่วมรมิตลิ่งเพิม่ข้ึน เมตร 115,748

ตวัช้ีวดัที่ 4 : พื้นที่เสีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบัปญัหาน้ําท่วมและอทุกภยั แห่ง

(โครงการ)

6

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             10,884.2719 

1.1 กรมชลประทาน             10,884.2719 

โครงการที่ 1 : โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) 

จงัหวดัสงขลา

                193.4806 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จงัหวดัสงขลา

                193.4806 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 2 : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

                 42.7635 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช

จงัหวดันครศรธีรรมราช

                 42.7635 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 3 : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้              8,164.9576 

กิจกรรม ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ              8,164.9576 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ ลา้นไร่ 0.57

โครงการที่ 4 : โครงการคลองระบายนํา้หลาก บางบาล-บางไทร 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

             1,866.2308 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการคลองระบายนํา้หลาก บางบาล-บางไทร 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

             1,866.2308 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 5 : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที่ 1)                 387.6034 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภมู ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที่ 1)

                387.6034 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 6 : โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

                159.2360 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

                159.2360 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

โครงการที่ 7 : โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั                  70.0000 

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน                  70.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

2. กระทรวงคมนาคม                 271.0600 

2.1 กรมเจา้ท่า                 271.0600 

โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

                271.0600 

กิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้                 271.0600 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนร่องนํา้ ร่องนํา้ 9

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณเน้ือดนิ ลบ.ม. 4,487,500

ตวัชี้วดักิจกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และ/หรอื รูปแบบ

และรายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

3. กระทรวงมหาดไทย             10,586.5939 

3.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง             10,586.5939 

โครงการที่ 1 : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ              7,195.9926 

กิจกรรม ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ              7,195.9926 

ตวัชี้วดักิจกรรม ความยาวของพื้นที่ตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ 

ที่ไดร้บัการป้องกนั

เมตร 115748

ตวัชี้วดักิจกรรม เขือ่นปอังกนัตลิง่ที่ไดร้บัการก่อสรา้งมคุีณภาพ

และไดร้บัมาตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 2 : โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน              3,390.6013 

กิจกรรม ศึกษาออกแบบและก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน              3,390.6013 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ จากปญัหาอทุกภยั

และนํา้ท่วม

ไร่ 33778

ตวัชี้วดักิจกรรม โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บัการก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัอทุกภยั

และนํา้ท่วม มคุีณภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100

249



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน้ําเสยี และฟ้ืนฟแูหล่งน้ําธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้ีคุณภาพ

อยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ และการจดัการน้ํา

เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์

                507.7468 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ูพื้นที่ไดร้บัการพฒันา

และเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน้ําเสยี

แห่ง 130

แนวทางการดําเนินงานที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพระบบบําบดัน้ําเสยี 

ป้องกนัระดบัความเค็มและลดน้ําเสยีจากแหล่งกาํเนิดชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

                507.7468 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการน้ําเสยี/ปรมิาณน้ําเสยี

ที่ไดร้บัการบําบดั

แห่ง 130

ตวัช้ีวดัที่ 2 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ู(ลาํน้ําสายหลกั สาขา และลาํคลอง

ที่ผ่านเมืองและชมุชนพื้นที่ชุ่มน้ํา)

แหล่ง 16

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 163.2757 

1.1 กรมชลประทาน                 157.5662 

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการคุณภาพนํา้                 157.5662 

กิจกรรม การจดัการคุณภาพนํา้                 157.5662 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่ไดร้บัประโยชน์ ลา้นไร่ 0.14

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในปีงบประมาณ โครงการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนรายการงานจดัการคุณภาพนํา้ รายการ 108

1.2 กรมปศุสตัว ์                   5.7095 

โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศุสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาลุม่นํา้วกิฤต                   5.7095 

กิจกรรม เฝ้าระวงัดา้นปศุสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาลุม่นํา้วกิฤต                   5.7095 

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี แห่ง 12

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  39.5911 

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  30.7951 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคุณภาพนํา้                  30.7951 

กิจกรรม ลดของเสยีในแหลง่นํา้วกิฤติและจดัการคุณภาพนํา้ในแหลง่นํา้หลกั                  30.7951 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตวัอย่างนํา้จากแหลง่นํา้ผวิดนิ/ทะเล ในพื้นที่วกิฤต 

ไดร้บัการตรวจคุณภาพ

แหลง่ 16

2.2 กรมควบคุมมลพษิ                   8.7960 

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้และนํา้เสยี                   3.1000 

กิจกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้ และนํา้เสยี                   3.1000 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายในลุม่นํา้/แหลง่นํา้ไดร้บัการแนะนาํ

ในการจดัการแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้และมลพษิทางนํา้

พื้นที่ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่เป้าหมายในลุม่นํา้/แหลง่นํา้ที่ไดร้บัคาํแนะนาํ

มกีารดาํเนินการตามแผนปี 2563 ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 60
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม                   5.6960 

กิจกรรม ติดตามตรวจสอบและบงัคบัการแหลง่กาํเนิดมลพษิ                   5.6960 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่กาํเนิดมลพษิที่ไดร้บัการตรวจสอบ แห่ง 530

ตวัชี้วดักิจกรรม แหลง่กาํเนิดมลพษิที่ปฏบิตัิตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 43

3. รฐัวสิาหกิจ                 304.8800 

3.1 องคก์ารจดัการนํา้เสยี (องคก์ารจดัการนํา้เสยี)                 304.8800 

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการคุณภาพนํา้                 304.8800 

กิจกรรม จดัหา ปรบัปรุง และบรหิารจดัการระบบบาํบดันํา้เสยี                 304.8800 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เป้าหมายทีด่าํเนินการก่อสรา้ง / ปรบัปรุง

ซ่อมแซมระบบบาํบดันํา้เสยี

แห่ง 5
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟ ูรวมถงึการป้องกนั

การชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั

                139.8679 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟแูละป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดินในพื้นที่ตน้น้ํา

ไร่ 24,350

แนวทางการดําเนินงานที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟพูื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสือ่มโทรม 

ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา

                139.8679 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกพื้นฟ ูเน้ือที่ ไร่ 24,350

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา 

และพื้นที่ลาดชนั ครอบคลมุ

แห่ง 907

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  12.5900 

1.1 กรมพฒันาที่ดนิ                  12.5900 

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟูพื้นที่

เกษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

                 12.5900 

กิจกรรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ และฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรม

ดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

                 12.5900 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เกษตรที่ไดร้บัการประเมนิสถานภาพทรพัยากรดนิ

เชงิระบบเพือ่แกป้ญัหาดา้นการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นที่เกษตรกรรม

แห่ง 10

ตวัชี้วดักิจกรรม ฐานขอ้มลูสถานภาพทรพัยากรดนิเชงิระบบสามารถ

นาํไปใชใ้นการออกแบบระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ใหม้คีวามเหมาะสมของ

สภาพพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 127.2779 

2.1 กรมป่าไม ้                   5.2650 

โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ                   5.2650 

กิจกรรม โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ                   5.2650 

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ป่าไมท้ี่ไดร้บัการฟ้ืนฟู ไร่ 1,350

2.2 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                 122.0129 

โครงการที่ 1 : โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที่ 1                 122.0129 

กิจกรรม โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที่ 1                  89.7000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสือ่มโทรม ไร่ 23,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ตน้ไมท้ี่นาํไปปลูก มอีตัราการรอดตายไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ป่าที่ผ่านการฟ้ืนฟู 10 ปี ควรจะมลีกัษณะทางนิเวศวทิยา

ใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติขา้งเคียง (ความหลากชนิด การกระจาย 

และความหนาแน่น) และมศีกัยภาพการกกัเก็บนํา้ในดนิ โดยเฉลีย่ไร่ละ

ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

687.4

กิจกรรม ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าตน้นํา้                  32.3129 

ตวัชี้วดักิจกรรม สรา้งฝายตน้นํา้ แห่ง 897

ตวัชี้วดักิจกรรม ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิและนํา้ กลา้ 5,700,000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทุกลุ่มน้ําอย่างสมดุล              1,427.7839 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทุกลุ่มน้ําอย่างสมดุล ลุ่มน้ํา 25

แนวทางการดําเนินงานที่ 6.1 : จดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

ในลุ่มน้ํา แผนการปฏบิตัิการประจาํปี เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุน

องคก์รลุ่มน้ํา พฒันาระบบ ฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธ ์

และการมีสว่นร่วม

             1,427.7839 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา ฉบบั/เรื่อง 6/2

ตวัช้ีวดัที่ 2 : องคก์รลุ่มน้ําเครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา ครบทุกลุ่มน้ํา (การจดัทําแผนงานการติดตาม

ประเมินผลการจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน้ํา)

ลุ่มน้ํา/เรื่อง 25/1

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มีแผนการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ําทุกระดบั เรื่อง 7

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มีงานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทาง บรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา เรื่อง 11

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ ระบบ/เรื่อง 22/11

ตวัช้ีวดัที่ 6 : กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ํานําไปใชป้ระโยชน์

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

เรื่อง 2

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 518.9167 

1.1 สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ                 518.9167 

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย

และแผนแม่บท ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

                461.2767 

กิจกรรม จดัทาํและผลกัดนักฎหมายดา้นการบรหิารทรพัยากรนํา้สู่การปฏบิตัิ                  87.0913 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนอนุบญัญตัิ ประกาศ หรอืแนวทางปฏบิตัิภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรนํา้ที่ดาํเนินการแลว้เสรจ็

ฉบบั 5

กิจกรรม จดัทาํ ติดตาม และประเมนิผล แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้                 374.1854 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ในการติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแผนงานที่จะนาํมาใชใ้นการขบัเคลือ่นแผนแม่บท

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในทุกระดบั

รายการ 13

ตวัชี้วดักิจกรรม องคก์รลุม่นํา้เครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ครบทุกลุม่นํา้ (การจดัทาํแผนงานการติดตาม

ประเมนิผลการจดัสรรนํา้ การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุม่นํา้)

ลุม่นํา้ 25
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุน

การตดัสนิใจแบบบูรณาการ

                 57.6400 

กิจกรรม จดัทาํ พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุน

การตดัสนิใจแบบบูรณาการ

                 57.6400 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่พฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลู

สนบัสนุนการตดัสนิใจ

เรื่อง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการพยากรณล์ว่งหนา้มคีวามแม่นยาํไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                 186.4269 

2.1 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ (องคก์ารมหาชน)                 186.4269 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

                186.4269 

กิจกรรม การใหบ้รกิาร (Services)                 186.4269 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ที่ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

ที่มกีิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

15

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราความถกูตอ้งของบรกิารขอ้ความส ัน้แจง้เตือน

ปรมิาณนํา้ฝน ปรมิาณนํา้ในเขือ่น และพายุ

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชมุชนที่มคีวามม ัน่คงดา้นนํา้สาํหรบัอปุโภค รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ที่ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

ที่มกีิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

15

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราความถกูตอ้งของบรกิารขอ้ความส ัน้แจง้เตือน

ปรมิาณนํา้ฝน ปรมิาณนํา้ในเขือ่น และพายุ

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชมุชนที่มคีวามม ัน่คงดา้นนํา้สาํหรบัอปุโภค รอ้ยละ 85

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  81.0920 

3.1 กรมอตุุนิยมวทิยา                  81.0920 

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศ

แบบ Dual Polarization

                 59.0920 

กิจกรรม ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง

ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง และสถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั

                 59.0920 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization

ที่จงัหวดัระนอง และจงัหวดัตรงั

เครื่อง 2
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ

เพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

                 22.0000 

กิจกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

                 22.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

ระบบ 1

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 641.3483 

4.1 กรมควบคุมมลพษิ                   5.3000 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิและขดีความสามารถ

ในการรองรบัมลพษิ

                  5.3000 

กิจกรรม พฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิ                   5.3000 

ตวัชี้วดักิจกรรม กลไกการอนุญาตใหแ้หลง่กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิลงสู่แหลง่นํา้ เรื่อง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม กลไกการอนุญาตใหแ้หลง่กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิ

ลงสู่แหลง่นํา้ไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ผูเ้ชี่ยวชาญ และภาคประชาชน

รอ้ยละ 100

4.2 กรมทรพัยากรนํา้                 502.3382 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้                 502.3382 

กิจกรรม พฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้                 502.3382 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องมอืและกลไกที่ไดร้บัการพฒันา

และเพิม่ประสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนุนบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้แบบบูรณาการ

เรื่อง 15

4.3 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล                 133.7101 

โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาล

และคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

                 30.0031 

กิจกรรม จดัทาํเครอืข่ายสงัเกตการณน์ํา้บาดาล                  30.0031 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานสถานการณน์ํา้บาดาลประเทศไทย ประจาํปี พ.ศ. 2563 รายงาน 1

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลที่ไดร้บัการติดตามเฝ้าระวงั

สถานการณน์ํา้บาดาล ท ัว่ประเทศ

สถานี 12

โครงการที่ 2 : โครงการเติมนํา้ใตด้นิระดบัตื้น                  46.0070 

กิจกรรม เติมนํา้ลงสู่ช ัน้นํา้บาดาลระดบัตื้น                  46.0070 

ตวัชี้วดักิจกรรม ช ัน้นํา้บาดาลระดบัตื้น ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

คืนสู่สมดุลตามธรรมชาติใหส้ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ัง่ยนื

แห่ง 530

โครงการที่ 3 : โครงการบรหิารจดัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรนํา้บาดาล                  57.7000 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรนํา้บาดาล

เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ

                 57.7000 

ตวัชี้วดักิจกรรม มรีะบบเพือ่เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพ

บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้บาดาล

ระบบ 2
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

66,326,300             บาท

1. งบลงทนุ 37,612,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 37,612,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 37,612,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 37,612,000             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,710,000             บาท

รวม 32 รายการ (รวม 36 หน่วย)

(2) เครือ่งวเิคราะหป์ระจบุวก-ประจลุบ (Ion Chromatography ;IC) 

สสภ.1 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 4,280,000              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหป์ระจบุวก-ประจลุบ (Ion Chromatography ;IC) 

สสภ.12 ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

1 เครือ่ง 4,280,000              บาท

(4) เครือ่งวเิคราะหป์ระจบุวก-ประจลุบ (Ion Chromatography ;IC) 

สสภ.16 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 4,280,000              บาท

(5) ชดุย่อยตวัอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.9 ตาํบลบา้นจ ัน่ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ชดุ 1,765,500              บาท

(6) ชดุย่อยตวัอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.10 ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 1,765,500              บาท

(7) ชดุย่อยตวัอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.13 ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 1 ชดุ 1,765,500              บาท

(8) ชดุย่อยตวัอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwavedigestion)

สสภ.16 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,765,500              บาท

(9) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.1 ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(10) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.7 ตาํบลพระพทุธบาท อาํเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ี1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ [ครวัเรอืน 124,454]

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีน้ําสะอาดเพื่ออปุโภคบรโิภค จดัหาแหล่งน้ําสาํรอง

ในพื้นที่ขาดแคลน และมีคณุภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยดัน้ําทกุภาคส่วน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรงุเทพมหานครเขา้ถงึน้ําประปา  [ครวัเรอืน 124,454]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน้ําตน้ทนุ เพิ่มประสทิธิภาพและขยายขอบเขต

ระบบประปาเพื่ออปุโภคบรโิภค

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําสาํรองเพื่อระบบประปา [แห่ง/ลา้น ลบม. 18/25.188 ]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หมู่บา้นมีน้ําสะอาดและคณุภาพไดม้าตรฐาน [แห่ง 650]

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพน้ําประปาหมู่บา้น
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(11) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.11 ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(12) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.12 ตาํบลขามใหญ่ อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(13) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.13 ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(14) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Colifrom,E.Coli)

สสภ.16 ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 28,714,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคณุภาพนํา้ประปา 28,714,300             บาท

112,185,700           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 112,185,700           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 112,185,700            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 112,185,700            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 54 หน่วย)

24,912,500             บาท

1. งบลงทนุ 24,912,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,912,500             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,912,500             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 24,912,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,912,500             บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

2,882,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,882,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,882,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 512,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,370,000              บาท

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล

โครงการ : โครงการสาํรวจหาแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่

โครงการ : โครงการพฒันาน้ําบาดาลระดบัลกึเพื่อแกไ้ขปญัหาคณุภาพน้ําบาดาลกร่อยเค็ม

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเพื่อการบรโิภค
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1,067,393,100         บาท

เงนินอกงบประมาณ            196,798,300 บาท

1. งบลงทนุ 1,067,393,100         บาท

เงนินอกงบประมาณ            196,798,300 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,067,393,100         บาท

เงนินอกงบประมาณ            196,798,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,067,393,100         บาท

เงนินอกงบประมาณ            196,798,300 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,067,393,100         บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 111,192,000            บาท

รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) ค่าปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาคลองหลวง 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 32,000,000             บาท

(3) ค่าปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาละหานทราย 

(ปะคาํ) อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 11,963,000             บาท

(4) ค่าปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาสนักาํแพง 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 15,201,000             บาท

(5) ค่าปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาแม่สาย 

อาํเภอแม่สาย-แม่จนั-เชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย (ระยะเร่งด่วน) 1 แห่ง 25,002,000             บาท

(6) ค่าปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขา

กาํแพงเพชร - (คลองลาน) อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร , คลองลาน 

จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 39,985,000             บาท

(7) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ แยกคลองสีว่า เลยีบคลองนอ้ย

ต่อเขตเทศบาลกระทุ่มแบน ตาํบลตลาดกระทุ่มแบน อาํเภอกระทุ่มแบน

จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 14,293,000             บาท

(8) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ถนนพนัธุวงษ ์ตัง้แต่ถนนเศรษฐกจิ 

ถงึ วดัพนัธุวงษ ์ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 15,596,000             บาท

(9) ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนนิสะดวก 

จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 30,725,000             บาท

(10) ค่าวางท่อนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาบา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง

จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 29,185,000             บาท

(11) ค่าปรบัปรงุระบบชกันํา้ดบิ กปภ.สาขาปทมุธาน ีอาํเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธาน ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(12) ค่าปรบัปรงุระบบสูบส่งนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาอู่ทอง 

อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 31,620,000             บาท

รฐัวสิาหกจิ

การประปาส่วนภมูิภาค

โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ

258



(13) ค่าก่อสรา้งสระเก็บนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาปากพนงั 

อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 19,000,000             บาท

(14) ค่าปรบัปรงุระบบสูบส่งนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาสายบรุ ี

อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ี1 แห่ง 16,000,000             บาท

(15) ค่าก่อสรา้งเจาะบ่อบาดาล และปรบัปรงุคณุภาพนํา้เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ

กปภ.สาขาลาํพนู อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 19,640,000             บาท

(16) ค่าก่อสรา้งโรงสูบนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาแม่ขะจาน 

(หน่วยบรกิารวงัเหนอื) อาํเภอวงัเหนอื จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 11,200,000             บาท

(17) ค่าก่อสรา้งสระเก็บนํา้ดบิ เพือ่เพิม่นํา้ตน้ทนุ กปภ.สาขาชนแดน 

อาํเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 26,000,000             บาท

(18) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาเลย อาํเภอเมอืงเลย  

จงัหวดัเลย 1 แห่ง 48,869,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 325,798,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 81,449,500             บาท

เงนิงบประมาณ 244,348,500            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,869,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,289,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 97,739,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,579,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 97,739,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 32,579,800             บาท

(19) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาชยันาท - (หนัคา) (ระยะที1่) 

อาํเภอเมอืงชยันาท - หนัคา - เนนิขาม  จงัหวดัชยันาท  1 แห่ง 20,259,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 135,063,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 33,765,700             บาท

เงนิงบประมาณ 101,297,300            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,259,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,753,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,518,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,506,300             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,518,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,506,300             บาท
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(20) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาศรสีะเกษ-

(อทุมุพรพสิยั)-(ทุ่งไชย)-(หว้ยทบัทนั) อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ - 

อทุมุพรพสิยั - หว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง 112,477,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 499,360,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 124,840,000            บาท

เงนิงบประมาณ 374,520,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,129,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 29,709,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,477,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,492,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 172,913,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 57,637,700             บาท

(21) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาตะกัว่ป่า 

อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 40,633,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 125,233,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,308,400             บาท

เงนิงบประมาณ 93,925,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 18,910,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,303,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,382,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,460,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,633,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,544,300             บาท

(22) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขากนัตงั-

(สเิกา-ปากเมง) อาํเภอกนัตงั - สเิกา จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 41,331,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 310,321,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 77,580,300             บาท

เงนิงบประมาณ 232,740,700            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,147,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,211,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,331,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 27,765,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 125,262,200            บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,603,700             บาท
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(23) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาพงังา-(ทบัปดุ)

อาํเภอเมอืงพงังา - ทบัปดุ จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 48,521,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 202,174,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 50,543,500             บาท

เงนิงบประมาณ 151,630,600            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,521,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 26,956,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,108,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,387,000             บาท

(24) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาขาณุวรลกัษบรุี

อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ี- คลองขลงุ  จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 44,701,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 156,822,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 39,205,600             บาท

เงนิงบประมาณ 117,616,900            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,943,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,314,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,972,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,935,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,701,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,955,700             บาท

(25) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขากาญจนบรุ ี- 

ท่ามะกา อาํเภอเมอืง-ท่ามะกา-ท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 143,896,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 748,598,200            บาท

เงนินอกงบประมาณ 187,149,600            บาท

เงนิงบประมาณ 561,448,600            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 112,289,700            บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,729,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 188,677,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 62,892,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,584,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ 55,029,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,896,600            บาท

เงนินอกงบประมาณ 31,497,500             บาท
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(26) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาชยัภมู-ิ(บา้นเขวา้)

อาํเภอเมอืงชยัภมู-ิบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 98,100,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 522,242,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 130,560,500            บาท

เงนิงบประมาณ 391,681,500            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 78,336,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 26,352,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 129,912,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 43,304,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 85,333,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,361,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,100,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,543,200             บาท

48,948,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,105,800 บาท

1. งบลงทนุ 48,948,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,105,800 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,948,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,105,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 48,948,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,105,800 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 48,948,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน กปภ.สาขาเลย 

(ท่าลี)่ อาํเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย 1 แห่ง 6,673,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,488,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,122,000             บาท

เงนิงบประมาณ 33,366,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,673,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,224,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,692,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,897,600              บาท

(2) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน กปภ.สาขาสงิหบ์รุี

(ท่าวุง้) อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง 12,903,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,301,200              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บา้น
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(3) ค่าก่อสรา้งและปรบัปรงุกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน

การประปาส่วนภมูภิาคสาขากนัตงั (ควนกนุ) อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 

1 แห่ง 11,062,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,100,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,525,000              บาท

เงนิงบประมาณ 16,575,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,513,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,944,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,062,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 580,200                บาท

(4) ค่าก่อสรา้งและปรบัปรงุกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน

การประปาส่วนภมูภิาคสาขาภเูขยีว (โอโล) อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 18,309,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,515,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,628,800              บาท

เงนิงบประมาณ 22,886,200             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,577,200              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,628,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,309,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

537,636,700           บาท

1. งบลงทนุ 537,636,700           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 537,636,700           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 537,636,700           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 12,700,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 12,700,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 341,497,100            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,873,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

ตวัช้ีวดัที่ 7 : แหล่งน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน) ไดร้บัการปรบัปรงุเพิ่มประสทิธิภาพ [แห่ง 53]

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน้ําภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดลุ รวมถงึการเพิ่มผลติภาพการใชน้ํ้า

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่รบัประโยชนจ์ากแหล่งน้ําเพิ่มข้ึน [ไร่ 345,387]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทนุเพิ่มข้ึน  [ลา้นลูกบาศกเ์มตร 334.4312]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน้ํา [ครวัเรอืน 62,771]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูหล่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา

และเช่ือมโยงวางระบบเครอืข่ายน้ํา/ลุ่มน้ํา ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่รบัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน้ําผิวดินและใตด้ินเพิ่มข้ึน [ไร่ 62,771]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรบัปรงุ/ก่อสรา้งแหล่งน้ําพรอ้มระบบกระจายน้ํา (ใหม่) เพิ่มข้ึน [แห่ง 880]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน [ไร่ 131,729]

ตวัช้ีวดัที่ 4 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทนุในเขตพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน [ลา้นลูกบาศกเ์มตร 186.3800]

ตวัช้ีวดัที่ 5 : ปรมิาณน้ําเพิ่มข้ึนจากการพฒันาแหล่งน้ําในพื้นที่นอกเขตชลประทาน [ลา้นลูกบาศกเ์มตร 148.0512]

ตวัช้ีวดัที่ 6 : พื้นที่ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มข้ึนจากการปรบัปรงุพื้นที่ชลประทาน (เดิม) [ไร่ 907,810]

ตวัช้ีวดัที่ 8 : จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน้ําผิวดินและใตด้ินในพื้นที่

นอกเขตชลประทาน [ครวัเรอืน 62,771]

ตวัช้ีวดัที่ 9 : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการปฏบิตัิการตามที่รอ้งขอ  70 [รอ้ยละ 70]

ตวัช้ีวดัที่ 10 : รอ้ยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภยัแลง้ไดร้บัการช่วยเหลอื [รอ้ยละ  75]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการเพิ่มปรมิาณน้ําในอา่งเกบ็น้ําเข่ือนแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม่
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(2) อโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง  สญัญาที ่1 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,334,600,000         บาท

ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 605,548,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 151,707,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,646,900            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 305,294,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,119,403,700         บาท

(3) อโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง  สญัญาที ่2 133,223,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,880,800,000         บาท

ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 573,782,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 630,235,500            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,141,300            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 133,223,200            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 310,417,600            บาท

(4) อโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที ่1 202,400,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,857,413,500         บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 467,363,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 242,880,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 647,681,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 202,400,500            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 485,761,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 811,327,200            บาท

(5) อโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที ่2 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,134,000,000         บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 336,234,800            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 151,787,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 362,780,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 362,780,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 920,417,400            บาท
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1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 300,000                บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 300,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 6,616,600              บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งอโุมงคส์่งนํา้และ

อาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 195,810,000            บาท

ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 40,348,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 47,050,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,133,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,965,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,311,700             บาท

(2) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งอโุมงคส์่งนํา้และ

อาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั 6,616,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 241,314,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 53,282,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,717,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,353,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,616,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 39,699,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 114,645,300            บาท

1.1.1.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 400,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 400,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 176,123,000            บาท

(1) ระบบท่อส่งนํา้แม่งดั-แม่แตงและอาคารประกอบ (ระยะที ่4) 160,000,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 16,123,000             บาท

407,677,600           บาท

1. งบลงทนุ 407,677,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 407,677,600           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 407,677,600           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 40,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 40,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 363,527,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 200,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการพฒันาลุ่มน้ําตาปี - พมุดวง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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(2) คลองส่งนํา้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 25,000,000             บาท

(3) คลองระบายนํา้และอาคารประกอบ ระยะที ่1 57,638,000             บาท

(4) ระบบสูบนํา้และระบบส่งนํา้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 280,689,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,155,780,800         บาท

เงนินอกงบประมาณ 185,841,000            บาท

เงนิงบประมาณ 969,939,800            บาท

ปี 2554 - 2560 ตัง้งบประมาณ 301,604,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 105,258,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,765,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 280,689,600            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 215,622,300            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา -                         บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานระบบสูบนํา้และระบบส่งนํา้ MC1 

พรอ้มอาคารประกอบ -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,471,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,040,100              บาท

เงนิงบประมาณ 28,431,400             บาท

ปี 2554 - 2560 ตัง้งบประมาณ 19,721,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,321,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 960,100                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,428,700              บาท

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,150,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,150,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

437,291,000           บาท

1. งบลงทนุ 437,291,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 437,291,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 437,291,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 70,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 70,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 341,837,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,879,200              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

โครงการ : โครงการเข่ือนทดน้ําผาจกุ จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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(2) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา พรอ้มอาคารประกอบ ส่วนที ่1 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,982,000,000         บาท

ปี 2556 - 2560 ตัง้งบประมาณ 406,589,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 175,489,500            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 114,866,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 393,853,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 891,201,500            บาท

(3) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ 139,958,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,475,000,000         บาท

ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 312,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 130,572,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 208,959,200            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 139,958,400            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 683,510,400            บาท

(4) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ (สญัญาที ่2) 196,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 980,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 196,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,544,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,544,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 22,909,000             บาท

(1) ค่าเตรยีมงานเบื้องตน้ 10,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 12,909,000             บาท

223,806,500           บาท

1. งบลงทนุ 223,806,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 223,806,500           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 223,806,500           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 125,000,000            บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 125,000,000            บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําคลองหลวง จงัหวดัชลบรุี
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 54,945,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 945,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) คลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบฝัง่ซา้ย -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 259,634,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,720,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 63,853,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 133,060,400            บาท

(3) คลองส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบฝัง่ซา้ย สญัญาที ่2 54,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 861,500                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 861,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 42,000,000             บาท

(1) ถนนรอบอ่างเก็บนํา้ ระยะทาง 4.271 กโิลเมตร 30,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 12,000,000             บาท

265,743,100           บาท

1. งบลงทนุ 265,743,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 265,743,100           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 265,743,100           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 60,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 60,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 174,279,700            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,997,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ค่าควบคมุงานจา้งเหมา ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที ่1 2,495,600              บาท

(1.2) ค่าควบคมุงานจา้งเหมา ระบบระบายนํา้ฝัง่ซา้ยพรอ้ม

อาคารประกอบ 501,800                บาท

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี
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(2) ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที ่1 142,609,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 862,844,200            บาท

ปี 2557 - 2560 ตัง้งบประมาณ 360,531,800            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 111,607,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,968,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,609,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 117,128,400            บาท

(3) ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที ่2 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 418,888,800            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 125,344,700            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 76,297,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 83,778,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 133,468,500            บาท

(4) ระบบชลประทานฝัง่ขวา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 215,700,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,835,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 76,394,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,070,200             บาท

(5) ระบบระบายนํา้ฝัง่ซา้ยพรอ้มอาคารประกอบ 28,673,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,900,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,673,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,626,700             บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,500,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,500,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,442,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,442,800              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 28,520,600             บาท
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737,923,100           บาท

1. งบลงทนุ 737,923,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 737,923,100           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 737,923,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 703,644,900            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,142,400              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบ สญัญาที ่1 284,936,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,028,383,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 422,934,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 174,825,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 145,688,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 284,936,000            บาท

(3) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบ สญัญาที ่2 158,326,700            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 558,800,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 112,896,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 159,936,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 158,326,700            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 127,641,300            บาท

(4) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มอโุมงคส์่งนํา้ 252,239,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,193,119,500         บาท

ปี 2555 - 2560 ตัง้งบประมาณ 624,276,700            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 224,266,500            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 92,336,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 252,239,800            บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 226,200                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 226,200                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 34,052,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 34,052,000             บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําหว้ยน้ํารอีนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดิตถ ์
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6,095,887,000         บาท

1. งบลงทนุ 6,095,887,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,095,887,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,095,887,000         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 20,000,000             บาท

(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์จงัหวดัชยันาท 7,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการชลประทาน

ขนาดกลางในเขตจงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ลาํโดมนอ้ย จงัหวดัอบุลราชธานี 7,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 5,020,032,000         บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 600,564,000            บาท

รวม 126 รายการ (รวม 126 หน่วย)

(2) ระบบสูบผนันํา้คลองสะพาน - อ่างฯประแสร ์ตาํบลชมุแสง 

อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 134,293,000            บาท

(3) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองทววีฒันา แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา

กรงุเทพมหานคร 10,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุอ่างหยกพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่3 แขวงดสุติ เขตดสุติ

กรงุเทพมหานคร 350,000,000            บาท

(5) งานปรบัปรงุระบบตรวจวดัคณุภาพนํา้ลุม่นํา้แม่กลอง ส่วนอทุกวทิยา

ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุี 10,044,000             บาท

(6) คอนกรตีดาดคลอง 5R - LMC กม.0+000 - 6+066 

ความยาว 6.066 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปาว ตาํบลเหนอื 

อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 11,000,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุงานชลประทาน
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(7) ปรบัปรงุระบบเก็บกกัคนัดนิยาว 600 เมตร และขดุลอกปรมิาณ 

120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บนํา้หนองหญา้มา้ โครการชลประทานกาฬสนิธุ ์

ตาํบลอติื้อ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 20,000,000             บาท

(8) โครงการปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 4R - MC วงัยาง ตาํบลระหาน 

อาํเภอบงึสามคัค ีจงัหวดักาํแพงเพชร 14,000,000             บาท

(9) ปรบัปรงุท่อลอดถนนอดันํา้กลางคลอง กม.23+247 โครงการหนิชะโงก

ตาํบลวงัหามแห อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร 15,000,000             บาท

(10) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ลาํหว้ยปลาหลาย จาํนวน 3 ช่อง 

ขนาด 1.20 x 1.20 ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหนองหวาย  

ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 10,000,000             บาท

(11) ปรบัปรงุระบบเก็บกกัพรอ้มระบบส่งนํา้ ยาว 5,000 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ อ่างเก็บนํา้บา้นโคกกลาง (พรด.) ตาํบลหว้ยยาง

อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท

(12) ปรบัปรงุถนนทางเขา้หวังานอ่างเก็บนํา้คลองพระพทุธ ตาํบลทบัไทร

อาํเภอโป่งนํา้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุี 10,000,000             บาท

(13) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ขวา พลเทพ พรอ้มอาคารประกอบ 

(ช่วงที ่4) กม.10+930 ถงึ กม.16+000 ตาํบลหว้ยง ูอาํเภอหนัคา 

จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท

(14) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 2ขวา และอาคารประกอบ ช่วง กม.0+050 -

กม.0+600 ระยะทาง 0.550 กม. ตาํบลวดัโคก อาํเภอมโนรมย ์

จงัหวดัชยันาท 12,000,000             บาท

(15) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 2ซา้ย พลเทพ พรอ้มอาคารประกอบ 

(ช่วงที ่3) กม.8+300 ถงึ กม.13+860 ตาํบลหว้ยง ูอาํเภอหนัคา 

จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท

(16) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ธรรมามลู พรอ้มอาคารประกอบ 

ช่วง กม.0+040 - กม.4+750 ระยะทาง 4.710 กม. ตาํบลธรรมามลู 

อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 20,000,000             บาท

(17) ปรบัปรงุเครือ่งสูบนํา้คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ขนาด 3 ลบ.ม./วนิาที

จาํนวน 4 เครือ่ง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพลเทพ 

ตาํบลมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท

(18) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย - 1ขวา บรมธาต ุ(ช่วงที ่2)

ความยาว 5.920 กม. ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 35,000,000             บาท

(19) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 3ซา้ย - 2ซา้ย บรมธาต ุ

ความยาว 3.075 กม. ตาํบลเทีย่งแท ้อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 30,980,200             บาท

(20) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้ลาํช่อระกา กม.0+000 ถงึ กม.7+036 

ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 12,000,000             บาท
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(21) ปรบัปรงุฝายคลองตะโก ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้ 

ความยาว 2,450 เมตร และส่วนประกอบอืน่ ตาํบลช่องไมแ้กว้ 

อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 20,000,000             บาท

(22) ปรบัปรงุงานอาคารอดันํา้หว้ยอนิทนลิ ปรบัปรงุอาคารหวังาน 

และส่วนประกอบอืน่ ตาํบลครน อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 10,000,000             บาท

(23) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สาย 1R - RMC.1 โครงการพฒันาการเกษตร

แม่สาย ความยาว 3.041 กม. โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลแม่สาย

อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย 14,900,000             บาท

(24) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายพ่อขนุ ความยาว 2,120 เมตร โครงการ

ชลประทานเชยีงราย ตาํบลแม่เจดยี ์อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 22,000,000             บาท

(25) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายหว้ยยางงาม ระยะที ่2 ความยาว 1,128 เมตร

โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลโชคชยั อาํเภอดอยหลวง 

จงัหวดัเชยีงราย 10,300,000             บาท

(26) งานปรบัปรงุระบบโทรมาตรขนาดเลก็และโครงการจดัทาํระบบผงันํา้

พ.ศ. 2563 ส่วนอทุกวทิยา อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 13,366,000             บาท

(27) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายซอย 2L - 19L ตาํบลแม่เหยีะ 

อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 25,000,000             บาท

(28) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายนํา้ฝางลูกที ่11 สนบัสนุนพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่ ระยะที ่2 ความยาว 2.800 กม. โครงการชลประทาน

เชยีงใหม่ ตาํบลแม่นาวาง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ 12,000,000             บาท

(29) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 1ซา้ย - 2ขวา - สายใหญ่ฝัง่ซา้ย (ปะเหลยีน)

ระยะทาง 4.000 กม. ตาํบลแหลมสอม อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั 10,000,000             บาท

(30) ปรบัปรงุฝายหนองแขม พรอ้มระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ 

ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 35,000,000             บาท

(31) ปรบัปรงุคอนกรตีดาดคลองส่งนํา้สายซอย 1ขวา ของคลองส่งนํา้

ฝัง่ซา้ย สาย 1 ความยาว 5.100 กม. พรอ้มก่อสรา้งอาคารประกอบ 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครนายก ตาํบลท่าเรอื อาํเภอปากพล ี

จงัหวดันครนายก 70,000,000             บาท

(32) อาคารบงัคบันํา้บา้นวงัยายฉิม ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 18 เมตร  

ตาํบลหนิตัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 18,000,000             บาท

(33) ปรบัปรงุคลองแยกซอย FD.4 (1R - 4L) จาํนวน 1 สาย 

พื้นที ่25,700 ตร.ม. ตาํบลกระชอน อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท

(34) ปรบัปรงุฝายบา้นโคกเตาเหลก็ ขนาดบาน 6.00 x 3.00 เมตร 

จาํนวน 2 บาน โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปลายมาศ  ตาํบลกดุโบสถ์

อาํเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 18,000,000             บาท

(35) อาคารบงัคบันํา้และระบายนํา้ ฝ่ายส่งนํา้ฯที ่1 ขนาดบาน 2 X 2 เมตร

จาํนวน 6 บาน ตาํบลชวีาน อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท
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(36) ปรบัปรงุ ทรบ.คลองบางบาย โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ปากพนงับน ตาํบลการะเกด อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 10,000,000             บาท

(37) ปรบัปรงุท่อลอดคลองส่งนํา้สาย RMC กม.14+700 ไมเ้สยีบขยาย

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน ตาํบลขอนหาด อาํเภอชะอวด

จงัหวดันครศรธีรรมราช 15,000,000             บาท

(38) ปรบัปรงุท่อลอดคนัคลองส่งนํา้ RMC กม.15+809 ไมเ้สยีบขยาย

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน ตาํบลขอนหาด อาํเภอชะอวด

จงัหวดันครศรธีรรมราช 15,000,000             บาท

(39) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้คลองบางนา โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

พระพมิล ตาํบลปลายบาง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี 15,000,000             บาท

(40) ปรบัปรงุประสทิธภิาพเครือ่งสูบนํา้ประตูระบายนํา้ และสถานสูีบนํา้

คลองบางบวัทอง 2 ขนาด 6.00 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง

โครงการชลประทานนนทบรุ ีตาํบลออ้มเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบรุี 39,500,000             บาท

(41) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณดา้นทศิเหนอืภายในกรมชลประทานปากเกรด็

ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 40,000,000             บาท

(42) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายหลวง ตาํบลบา้นฟ้า อาํเภอบา้นหลวง 

จงัหวดัน่าน 15,000,000             บาท

(43) คลองเชื่อมหว้ยโสนราช  ขนาด 2 x 2 ม. ระยะทาง 500 ม. ระยะที ่2 

ตาํบลเมอืงฝาง อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย์ 19,000,000             บาท

(44) ปรบัปรงุระบบระบายนํา้ฝายบฝุร ัง่ กวา้ง 30 เมตร สูง 3 เมตร 

ตาํบลสม้ป่อย อาํเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย์ 18,000,000             บาท

(45) เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเก็บนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยขี้หนู ปรมิาณดนิขดุ 

1.43 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลลาํปลายมาศ อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 50,000,000             บาท

(46) แกม้ลงิบา้นตะโกร ีพรอ้มอาคารประกอบ ดนิขดุลอก 0.45 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลสาํโรง อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 30,000,000             บาท

(47) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้อ่างเก็บนํา้บา้นปรอื ดนิขดุลอก 

0.30 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นปรอื อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท

(48) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยสวาย ดนิขดุลอก 

0.45 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกระสงั อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 35,000,000             บาท

(49) ระบบระบายนํา้ลาํหว้ยพลบัพลาทางระบายนํา้ ขนาด 3 x 3 เมตร 

3 ช่อง จาํนวน 3 แห่ง พรอ้มขดุลอก ตาํบลจนัดมุ อาํเภอพลบัพลาชยั 

จงัหวดับรุรีมัย์ 49,000,000             บาท

(50) ระบบระบายนํา้หว้ยตะแบกทางระบายนํา้ ขนาด 3 x 3 เมตร 3 ช่อง

จาํนวน 3 แห่ง พรอ้มขดุลอก ตาํบลจนัดมุ อาํเภอพลบัพลาชยั 

จงัหวดับรุรีมัย์ 50,000,000             บาท

(51) อาคารบงัคบันํา้แดงใหญ่ อาคารขนาด 6 x 4 เมตร จาํนวน 3 ช่อง 

ตาํบลพทุไธสง อาํเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์ 25,000,000             บาท
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(52) อาคารบงัคบันํา้ทุ่งสวา่งพรอ้มระบบกระจายนํา้ ขนาด 3 x 3 เมตร 

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลสูงเนนิ อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท

(53) อาคารบงัคบันํา้บา้นโคกเจรญิ ขนาด 3 x 3 เมตร จาํนวน 4 ช่อง 

ตาํบลจนัดมุ อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 17,580,000             บาท

(54) อาคารบงัคบันํา้บา้นยาง พรอ้มระบบส่งนํา้ ท่อ Box 3 ช่อง 

พรอ้มขดุลอก ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(55) อาคารบงัคบันํา้บา้นสาํโรง พรอ้มอาคารประกอบและระบบกระจายนํา้

ขนาด 3 x 3 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลกระสงั อาํเภอกระสงั 

จงัหวดับรุรีมัย์ 12,000,000             บาท

(56) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองแขม พรอ้มอาคารประกอบ

และระบบกระจายนํา้ ขนาด 3 x 3 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลกระสงั 

อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(57) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองตาด พรอ้มระบบส่งนํา้ ท่อ Box 3 ช่อง 

พรอ้มขดุลอก ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(58) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองบอน พรอ้มระบบส่งนํา้ ขนาดบาน 

3 x 3 เมตร จาํนวน 3 ช่อง ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ 

จงัหวดับรุรีมัย์ 10,000,000             บาท

(59) อาคารบงัคบันํา้บา้นหว้ยตะเคยีน พรอ้มระบบส่งนํา้ ท่อ Box 3 ช่อง

พรอ้มขดุลอก ตาํบลบา้นยาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับรุรีมัย์ 14,819,000             บาท

(60) อาคารบงัคบันํา้เมอืงไผ่ พรอ้มระบบกระจายนํา้ ขนาด 3 x 3 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง ตาํบลเมอืงไผ่ อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท

(61) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองบางนางจนี ตาํบลบางขะแยง 

อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 40,000,000             บาท

(62) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองยายยุย้ ตาํบลบางขะแยง 

อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 65,000,000             บาท

(63) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้สาย 1ขวา ความยาว 5 กม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยไทรงาม ตาํบลหนองพลบั อาํเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 19,000,000             บาท

(64) งานปรบัปรงุระบบตรวจวดัคณุภาพนํา้ลุม่นํา้ปราจนีบรุ ีส่วนอทุกวทิยา 

ตาํบลรอบเมอืง อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 10,044,000             บาท

(65) ระบบป้องกนัการกดัเซาะทา้ยนํา้ของ River Outlet ตาํบลแก่งดนิสอ

อาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี 20,000,000             บาท

(66) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายบา้นเขาใหญ่ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลแป้น อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตานี 25,000,000             บาท

(67) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย 5ขวา พรอ้มอาคารประกอบ  

ระยะทาง 3.200 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาป่าสกัใต ้

ตาํบลหนองไมซ้งุ อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 14,800,000             บาท
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(68) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 2ข.ส.9 พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่1) ระยะทาง

 3.270 กม. ตาํบลคลองตะเคยีน อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 20,000,000             บาท

(69) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ ส.11 พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่1) 

ระยะทาง 2.300 กม. ตาํบลบา้นแป้ง อาํเภอบางปะอนิ 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 25,000,000             บาท

(70) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้ปากคลองพสินธิ์ (แยกคลองลากฆอ้นฝัง่ซา้ย)

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพระยาบรรลอื ตาํบลคลองพระยาบนัลอื 

อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 15,000,000             บาท

(71) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองส่งนํา้ 24ขวา กม.23+500 

ขนาด 2.00 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 3 เครือ่ง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

เรงิราง ตาํบลบางระกาํ อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 42,150,000             บาท

(72) ปรบัปรงุประสทิธภิาพการกกัเก็บอ่างเก็บนํา้แม่ตํา๋ (งานปรบัปรงุ

อาคารท่อระบายนํา้ลงลาํนํา้เดมิ) ตาํบลแม่กา อาํเภอแม่กา จงัหวดัพะเยา 40,000,000             บาท

(73) ปรบัปรงุเกยีรม์อเตอรเ์ครือ่งกวา้นบานระบาย ปตร.คลองป่าบอน

ขนาด 6 X 6 เมตร จาํนวน 2 ช่อง พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลทุ่งนาร ี

อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท

(74) ปรบัปรงุท่อระบายนํา้กลางคลองส่งนํา้ LMC (ควนกฏุ)ิ กม.4+615 

ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จาํนวน 3 ช่อง  และอาคารประกอบ

พรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท

(75) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ ฝัง่ขวา 1L - RMC1 กม.7+028 

ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าเชยีด ตาํบลโคกสกั

อาํเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลงุ 12,000,000             บาท

(76) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายควนมะพรา้วคลองส่งนํา้ U - Shape 

ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลควนมะพรา้ว 

อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 10,000,000             บาท

(77) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) และอาคารประกอบ 

ระยะ 1 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแควนอ้ยบาํรงุแดน จงัหวดัพษิณุโลก 39,700,000             บาท

(78) งานดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ขวา - สายใหญ่ฝัง่ซา้ย 

พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 1 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

เพชรบรุ ีตาํบลบา้นลาด อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุี 10,000,000             บาท

(79) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ (ฝัง่ขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บนํา้

หว้ยสามเขา ตาํบลเขากระปกุ อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 35,000,000             บาท

(80) ระบบท่อส่งนํา้ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บนํา้หว้ยไผ่ (ระยะที ่2)

ตาํบลหว้ยแม่เพรยีง อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี 17,000,000             บาท

(81) ปรบัปรงุ ทรบ.กลางคลองบางใหญ่ กม.9+470  โครงการชลประทาน

ภเูก็ต ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 10,000,000             บาท
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(82) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้ขมุนํา้สรรพสามติ โครงการชลประทานภเูก็ต

ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 10,000,000             บาท

(83) ปรบัปรงุระบบเก็บกกั พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บนํา้หนองกระทุ่ม

ปรมิาณดนิ 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตาํบลเขวา

อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 20,000,000             บาท

(84) ปรบัปรงุระบบเก็บกกัพรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บนํา้หว้ยขอนสกั

ปรมิาณดนิ 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตาํบลวงัยาว

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 15,000,000             บาท

(85) ปรบัปรงุหนิเรยีงดา้นทา้ย ปตร.D5 (หว้ยนํา้เค็ม) พื้นที ่ 2,100 ตร.ม.

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหนองหวาย ตาํบลยางท่าแจง้ 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 15,000,000             บาท

(86) ปรบัปรงุคลองสายซอยฝัง่ซา้ย อ่างเก็บนํา้หว้ยชะโนด จาํนวน 4 สาย

ความยาว 4,870 เมตร ตาํบลหนองบวั อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 10,000,000             บาท

(87) ปรบัปรงุอาคารไซฟ่อนหว้ยสงิห ์กม.16+772 (ระบบส่งนํา้ฝายนํา้ยวม)

ความยาว 120 เมตร ตาํบลแม่ยวม อาํเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 25,000,000             บาท

(88) ปรบัปรงุพนงักัน้นํา้ลาํเซบาย สาย D กม.1+820 - 4+250 

ระยะทาง 2.430 กม. ตาํบลนาคาํ อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 13,000,000             บาท

(89) ปรบัปรงุคลองนํา้จดื (ระยะที ่2) ตาํบลนํา้จดื อาํเภอกระบรุ ี

จงัหวดัระนอง 60,000,000             บาท

(90) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยนํา้ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อ่างเก็บนํา้คลองหาดสม้แป้น โครงการชลประทานระนอง 

ความยาว 600 เมตร ตาํบลหาดสม้แป้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท

(91) ระบบผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้คลองใหญ่มายงัอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล

(ระยะที ่2) ตาํบลละหาร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 100,000,000            บาท

(92) ปรบัปรงุกาํแพงป้องกนัตลิง่คลอง ร. 1 ซ.ตาคต - ดาํเนนิสะดวก 

ระยะที ่1 ระยะทาง 1,800 ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครชมุ 

ตาํบลดอนใหญ่ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี 20,000,000             บาท

(93) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้เขาหวัแดง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ท่อส่งนํา้ 1ซา้ย - สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+785 โครงการชลประทาน

ราชบรุ ีตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุี 10,000,000             บาท

(94) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 17 ขวา และอาคารประกอบ 

ความยาว 3.430 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาช่องแค ตาํบลหนองเต่า

อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุี 20,000,000             บาท

(95) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่เฟือง ความยาว 1.650 กม. 

ตาํบลบา้นเอื้อม อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท

(96) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่มอน ความยาว 1.650 กม.

 ตาํบลหวัเสอื อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท
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(97) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยสมยั (เด่นนายาง)  

ความยาว 1.500 กม. ตาํบลสมยั อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท

(98) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยโป่ง ความยาว 1.200 กม. ตาํบลทุ่งงาม

อาํเภอเสรมิงาม จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท

(99) ระบบส่งนํา้ฝายทดนํา้หว้ยนํา้หมนั โครงการชลประทานเลย 

ความยาว 1.500 กม. ตาํบลกกสะทอน อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 10,000,000             บาท

(100) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยโขงชา้ง โครงการชลประทานเลย  

ความยาว 1.500 กม. ตาํบลกกสะทอน อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 10,000,000             บาท

(101) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 4L - MC สถานสูีบนํา้ RSP12 

ความยาว 1.600 กม. พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษามลูลา่ง ตาํบลบงึบูรพ ์อาํเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 13,000,000             บาท

(102) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 5L - MC สถานสูีบนํา้ RSP12  

ความยาว 1.000 กม. พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษามลูลา่ง ตาํบลบงึบูรพ ์อาํเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท

(103) ปรบัปรงุไซฟอนคลองส่งนํา้ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 

อ่างเก็บนํา้หว้ยกา้นเหลอืง โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลท่าศิลา 

อาํเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร 20,000,000             บาท

(104) ปรบัปรงุท่อระบายนํา้ป่า อ่างเก็บนํา้หว้ยหนิชะแนนใหญ่  

โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลโพธไิพศาล อาํเภอกสุุมาลย ์

จงัหวดัสกลนคร 12,000,000             บาท

(105) ปรบัปรงุไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งนํา้ 

1ซ - 1ข - สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ตาํบลแค อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 19,500,000             บาท

(106) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้คลอง LMC1 (ชะมวง) เพือ่สนบัสนุนเกษตร

แปลงใหญ่ กม.9+450 - กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตาํบลคูหาใต ้อาํเภอรตัภมูิ

จงัหวดัสงขลา 28,500,000             บาท

(107) ระบบส่งนํา้ฝายดสุนคลอง LMC กม.8+800 ความยาว 900 เมตร

ตาํบลฉลงุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 10,026,000             บาท

(108) ปรบัปรงุ ปตร.ปลายคลองท่าตอ ขนาด 4.00 ม. จาํนวน 1 บาน

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาภาษเีจรญิ ตาํบลบางยาง อาํเภอกระทุ่มแบน

จงัหวดัสมทุรสาคร 10,365,800             บาท

(109) ปรงัปรงุทาํนบดนิ อ่างเก็บนํา้หว้ยยาง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ตาํบลทพัราช อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 60,000,000             บาท

(110) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1 ขวา - 1 ซา้ย ระยะที ่3 

พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน 1 สาย ความยาว 4.134 กม. โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาชณัสูตร ตาํบลสงิห ์อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุี 22,650,000             บาท

(111) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 2 ขวา ระยะที ่2 ตาํบลบางกุง้ 

อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท
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(112) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1L - 3L - 3R - 5L - 2L 

กม.7+337 - 12+800 ระยะทาง 5.463 กม. โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาสองพีน่อ้ง ตาํบลหวัโพธิ์ อาํเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสุพรรณบรุี 35,000,000             บาท

(113) ปรบัปรงุท่อลอดถนนโครงการสถานสูีบนํา้บา้นแจงงาม 

ตาํบลหนองขาม, ทพัหลวง อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบรุี 10,000,000             บาท

(114) ปรบัปรงุบ่อยมืคลองส่งนํา้ 1 ขวา (ฝัง่ขวา) กม. 0+000 - 4+350 

ยาว 4,350 เมตร ตาํบลแจงงาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบรุี 20,000,000             บาท

(115) ปรบัปรงุระบบชลประทานคลองส่งนํา้ 3 ซา้ย มะขามเฒ่า - อู่ทอง 

พรอ้มอาคารประกอบ (ช่วงที ่3) โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ์

ตาํบลปากนํา้ อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุี 25,000,000             บาท

(116) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้ ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ขวา 

สามชกุ 1 คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาดอนเจดยี ์  

ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุี 11,000,000             บาท

(117) ปรบัปรงุคลองชกันํา้ระบบกระจายนํา้บา้นตะลงุ ความยาว 200 เมตร

ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร์ 16,000,000             บาท

(118) อาคารระบายนํา้ (Bottom Drain) ฝายยางทุ่งมน 

ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จาํนวน 2 บาน ตาํบลทุ่งมน อาํเภอปราสาท

จงัหวดัสุรนิทร์ 10,000,000             บาท

(119) อาคารระบายนํา้ (Bottom Drain) ฝายยางบา้นตะลงุ 

ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จาํนวน 2 บาน ตาํบลหนองเรอื 

อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร์ 12,000,000             บาท

(120) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้สาย RMC อ่างเก็บนํา้หว้ยบงัพวน กม.6+000 

ถงึ 10+000 พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลหนองนาง อาํเภอท่าบ่อ 

จงัหวดัหนองคาย 15,000,000             บาท

(121) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ขวา ระยะที ่3 ตาํบลสีร่อ้ย 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 20,000,000             บาท

(122) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 2ขวา - 1ขวา ระยะที ่2 ตาํบลตลาดใหม่

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 20,000,000             บาท

(123) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองบา้นพราน ความยาว 5,800 เมตร 

ตาํบลบา้นพราน อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง 30,000,000             บาท

(124) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ขวา - 1 (ฝัง่ซา้ย) โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาชณัสูตร ตาํบลสบีวัทอง อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง 15,000,000             บาท

(125) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สาย MR กม.2+165 ถงึ 3+524 

พรอ้มอาคารประกอบ สถานสูีบนํา้ P7 ความยาว 1.359 กม. โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษากมุภวาปี ตาํบลอุ่มจาน อาํเภอประจกัษศิ์ลปาคม 

จงัหวดัอดุรธานี 18,754,000             บาท
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(126) ปรบัปรงุฝายหว้ยนํา้โสม (บา้นโคกนอ้ย) ตาํบลนํา้โสม อาํเภอนํา้โสม

จงัหวดัอดุรธานี 12,520,000             บาท

(127) อาคารระบายนํา้ลน้ฉุกเฉินคลอง 1ขวา วงัร่มเกลา้ 

พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธานี 11,000,000             บาท

(128) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปากคลองระบายนํา้พรบุาเจาะสายใหญ่

โครงการพรบุาเจาะ - ไมแ้ก่น อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ขนาด 1 - 4.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง จงัหวดันราธวิาส 30,000,000             บาท

(129) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ P.R. - 95.5L - 5.3L (C.69)  ตาํบลฆะมงั

อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 10,000,000             บาท

(130) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้และอาคารประกอบพรอ้มขดุลอกบรเิวณรมิ

แม่นํา้เจา้พระยา กรมชลประทานปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 300,000,000            บาท

(131) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองสเีสยีด ตาํบลหนองแสง 

อาํเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 35,000,000             บาท

(132) ปรบัปรงุฝายชัว่คราวกัน้แม่นํา้ปิง หวังานที ่4 ตาํบลบางแกว้ 

อาํเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค์ 50,000,000             บาท

(133) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัอ่างเก็บนํา้หว้ยจระเขม้าก ตาํบลบา้นบวั

อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย์ 35,000,000             บาท

(134) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัอ่างเก็บนํา้หว้ยตลาด ตาํบลสะแกซาํ 

อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย์ 35,000,000             บาท

(135) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัอ่างเก็บนํา้หว้ยสวาย (แหลง่นํา้สาํรอง)

ตาํบลสองช ัน้ อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์ 35,000,000             บาท

(136) เพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกัอ่างเก็บนํา้สนามบนิ ตาํบลบา้นไทร 

อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 25,000,000             บาท

(137) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้ละเลงิหวาย ตาํบลโนนข่า

อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 50,000,000             บาท

(138) ปรบัปรงุพนงักัน้นํา้ปาว โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปาว 

ตาํบลหลกัเมอืง อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 72,000,000             บาท

(139) ปรบัปรงุอาคารควบคมุและเขือ่นทดนํา้บางปะกง ตาํบลบางแกว้ 

อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 25,230,000             บาท

(140) ปรบัปรงุคอนกรตีดาดคลอง 2ซา้ย - 1ขวา ตาํบลดงคอน 

อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท

(141) ปรบัปรงุคอนกรตีดาดคลอง 4ขวา - 1ขวา บรมธาต ุตาํบลดงคอน

อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 35,000,000             บาท

(142) ปรบัปรงุคอนกรตีดาดคลอง 1ขวา - 1ขวา บรมธาต ุ(ช่วงที ่2) 

ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 10,500,000             บาท

(143) งานปรบัปรงุสถานสูีบนํา้บางคณฑ ีตาํบลหนองโอ่ง อาํเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบรุี 35,000,000             บาท
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(144) สถานสูีบนํา้คลองจรเขส้ามพนั - อู่ทอง (เขาดสีลกั) ระยะที ่1 

ตาํบลหนองโอ่ง อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบรุี 200,000,000            บาท

(145) เพิม่ประสทิธภิาพโรงสูบนํา้เขาแกว้ ตาํบลพยุหะ อาํเภอพยุหะครีี

จงัหวดันครสวรรค์ 50,000,000             บาท

(146) ปรบัปรงุระบบกระจายนํา้ ระบบส่งนํา้บา้นเพชรนํา้ผึ้ง 

พื้นทีร่บัประโยชน ์4,500 ไร่ ตาํบลระบาํ อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 30,000,000             บาท

(147) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้ที ่1 (ปตร.บา้นบางคา) โครงการชลประทาน

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 12,946,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 86,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,954,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,946,000             บาท

(148) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้อ่างเก็บนํา้คลองสยีดั 

ตาํบลท่าตะเกยีบ อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 80,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

(149) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้ฝายจนัทบรุ ี 

ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ี จงัหวดัจนัทบรุี 96,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 384,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุโครงการ 1,055,855,000         บาท

(1) ค่าปรบัปรงุโครงการทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 208,801,600            บาท

รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพ

หวังานฝายแม่ยม จงัหวดัแพร่ 37,662,500             บาท

(3) ปตร.ปากคลอง 19 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติใต ้

ตาํบลดอนฉิมพล ีอาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 50,560,000             บาท

(4) ปรบัปรงุ ปตร.คลองโปร่งแรด - ชวดวงัขอน กม.0+000 โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาพระองคไ์ชยานุชติ ตาํบลบางโรง อาํเภอคลองเขือ่น 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 20,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุทาํนบดนิบงึละหาน กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร  

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชบีน ตาํบลละหาน อาํเภอจตัรุสั 

จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท

(6) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายซอย 3 ( จาวยอง ) ความยาว 1.036 กม. 

พรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่กวงอดุมธารา 

ตาํบลลวงเหนอื อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,500,000             บาท
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(7) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ผาแตก กม.0+000 - 7+000 

ความยาว 7 กม. พรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

แม่กวงอดุมธารา ตาํบลลวงเหนอื อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 40,000,000             บาท

(8) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ 3R - LMC (เหมอืงพญาคาํ) ระยะ 5 

ความยาว 0.400 กม. โครงการชลประทานลาํพนู ตาํบลขวัมงุ อาํเภอสารภี

จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,000,000             บาท

(9) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 4R - LMC ปตร.นาตม โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาลาํตะคอง ตาํบลหนองกระทุ่ม อาํเภอเมอืงนครราชสมีา

จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท

(10) ปรบัปรงุคลอง LMC ลาํพระเพลงิ กม.6+400 ถงึ กม.11+400 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํพระเพลงิ ตาํบลตะขบ อาํเภอปกัธงชยั

จงัหวดันครราชสมีา 35,000,000             บาท

(11) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้พรอ้มสถานสูีบนํา้ขนาดเลก็ป่าหวาย - โคกสะตอ

สถานสูีบนํา้ขนาดเลก็ 4.00 x 4.00 เมตร พรอ้มรางนํา้ คสล. 

ยาว 1,420 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางนรา ตาํบลสุไหงปาดี

อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 15,000,000             บาท

(12) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบโครงการจดัหานํา้สนบัสนุน

ฟารม์ตวัอย่างบา้นสะแนะ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิท่อส่งนํา้

ขนาด 0.10 - 0.15 เมตร พรอ้มอาคารประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร

โครงการชลประทานนราธวิาส ตาํบลเรยีง อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 10,300,000             บาท

(13) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบโครงการฝายบา้นตามงุ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิท่อส่งนํา้ขนาด 0.15 - 0.25 เมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ ความยาวรวม 9,500 เมตร โครงการชลประทาน

นราธวิาส ตาํบลเชงิครี ีอาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส 14,935,000             บาท

(14) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองส่งนํา้ 5ซา้ย โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษารงัสติเหนอื พื้นที ่2,827 ไร่ ตาํบลคลองหา้, คลองหก 

อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 20,000,000             บาท

(15) ประตูระบายนํา้บา้นบางขาม โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางพลวง

ตาํบลบางปลารา้ อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 25,000,000             บาท

(16) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้เชื่อมคลอง 1ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 และคนัคลอง 1ซ.ส.2

ความยาว 4.470 กม. ตาํบลทางชา้ง อาํเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 58,000,000             บาท

(17) ปรบัปรงุฝายยางบา้นดงใหม่ พรอ้มเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั

และระบายนํา้ ความยาว 60.00 ม. สูง 1.00 ม. โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาเสยีวใหญ่ ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอสุวรรณภมู ิ

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 55,000,000             บาท
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(18) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปลายคลองระบาย 2ซา้ย 

เรงิรางบานระบายขนาด 5.00 x 4.00 ม. จาํนวน 1 ช่อง โครงการส่งนํา้

และบาํรงุรกัษาโคกกะเทยีม ตาํบลดอนโพธิ์ อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 18,000,000             บาท

(19) งานปรบัปรงุคลองซอย 4 แม่ปงุสายใหญ่ ระยะที ่2 

ความยาว 1.600 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั ตาํบลชมพ ู

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท

(20) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่แม่วงัฝัง่ซา้ย กม.22+100 ถงึ 

กม.23+500 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั ตาํบลพชิยั 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 12,500,000             บาท

(21) ปรบัปรงุทา้ยอาคารระบายนํา้ฉุกเฉิน กม.39+970 - RMC.กิ่วลม 

ความยาว 160 ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากิ่วลม - กิ่วคอหมา 

ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท

(22) ปรบัปรงุอาคารระบายนํา้ฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.0+200 

ความยาว 10 ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากิ่วลม - กิ่วคอหมา 

ตาํบลปงดอน อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง 12,000,000             บาท

(23) ปรบัปรงุและจดัการนํา้แบบมสี่วนร่วมลาํนํา้แม่มอกและลาํนํา้สาขา

จงัหวดัลาํปางและจงัหวดัสุโขทยั โครงการชลประทานสุโขทยั 

จงัหวดัสุโขทยั 47,625,000             บาท

(24) ปรบัปรงุกาํแพงป้องกนันํา้เค็มเชื่อมถนนปานวถิ ี- ปตร.ชลหารพจิติร

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชลหารพจิติร ตาํบลคลองด่าน อาํเภอบางบ่อ

จงัหวดัสมทุรปราการ 19,000,000             บาท

(25) โครงการปรบัปรงุคลองตน้ขอ้ พรอ้มระบบระบายนํา้ ตาํบลปากแคว, 

ตาลเตี้ย อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 95,000,000             บาท
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(26) ปรบัปรงุฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการปรบัปรงุ

และเพิม่ประสทิธภิาพหวังานฝายแม่ยม ตาํบลบา้นหนุน อาํเภอสอง 

จงัหวดัแพร่ 150,970,900            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 754,854,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,970,900            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 295,040,700            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 308,842,800            บาท

18,493,824,500        บาท

1. งบลงทุน 18,493,824,500        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,493,824,500        บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,493,824,500        บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 3,776,498,400         บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 125,222,600            บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 46,182,900             บาท

(3) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัลาํปาง 25,000,000             บาท

(4) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดักาํแพงเพชร 115,000,000            บาท

(5) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัตาก 12,156,200             บาท

(6) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัแพร่ 31,527,300             บาท

(7) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสุโขทยั 60,000,000             บาท

(8) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัอดุรธานี 25,000,000             บาท

(9) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัเลย 29,000,000             บาท

(10) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสกลนคร 32,296,700             บาท

(11) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัจนัทบรุี 2,193,896,400         บาท

(12) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัชลบรุี 170,993,600            บาท

(13) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสระแกว้ 48,713,600             บาท

(14) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดักาญจนบรุี 11,576,300             บาท

(15) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 253,103,000            บาท

(16) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัชมุพร 170,000,000            บาท

(17) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 229,891,700            บาท

(18) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัยะลา 44,519,300             บาท

(19) ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืสาํคญัทีห่ลวง สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและ

ธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 32,418,800             บาท

(20) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัหาทีด่นิจดัซื้อทีด่นิ กรงุเทพมหานคร 120,000,000            บาท

โครงการ : โครงการจดัหาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 11,208,268,900        บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 96,047,500             บาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(2) ฝายลาํบอง ความกวา้ง 60 เมตร ความยาว 41.338 เมตร 

ความสูง 3.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลบา้นเรอื 

อาํเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแก่น 79,915,400             บาท

(3) ฝายทุ่งยาง ตาํบลด่านแม่ละเมา อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 13,455,000             บาท

(4) ฝายหว้ยทราย (หว้ยนํา้เมา) ความยาว 25.00 เมตร  

ความสูง 4.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์1000 ไร่ ตาํบลโพธิ์หมากแขง้  

อาํเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ 35,000,000             บาท

(5) อ่างเก็บนํา้หว้ยเสยีว ปรมิาณเก็บกกั 0.50 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลบา้นโคก อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 49,500,000             บาท

(6) ฝายบา้นกดุฮู ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลโพธไิพศาล อาํเภอกสุุมาลย ์

จงัหวดัสกลนคร 20,000,000             บาท

(7) ฝายหว้ยทวย 1 ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลโพธไิพศาล อาํเภอกสุุมาลย ์ 

จงัหวดัสกลนคร 30,000,000             บาท

(8) ฝายบา้นหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ ตาํบลท่าม่วง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 18,000,000             บาท

(9) ฝายบา้นลาํนํา้ขาว ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลลาํสมพงุ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุี 10,735,000             บาท

(10) อ่างเก็บนํา้หว้ยขงิ ความยาว 200.00 เมตร สูง 6.00 เมตร 

ความจโุดยประมาณ 106,100 ลบ.ม. ตาํบลนางิ้ว อาํเภอสงัคม  

จงัหวดัหนองคาย 25,000,000             บาท

(11) ฝายหว้ยโสกเป้า ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลนามะเฟือง อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ู 

จงัหวดัหนองบวัลาํภู 29,500,000             บาท

(12) ฝายหว้ยละโอง ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลเสนางคนคิม อาํเภอเสนางคนคิม  

จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 44,700,000             บาท

(13) ฝายหว้ยโมง (ขวัลอ้) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลจาํปาโมง อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 29,997,000             บาท

(14) ฝายหว้ยสามพาด ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์650 ไร่ ตาํบลเชยีงแหว อาํเภอกมุภวาปี  

จงัหวดัอดุรธานี 45,000,000             บาท
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(15) ฝายคลองบางเหยีน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์20 ไร่ ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา 

จงัหวดักระบี่ 25,000,000             บาท

(16) ฝายหว้ยลูกนก ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์

500 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอด่านมะขามเตี้ย

จงัหวดักาญจนบรุี 30,000,000             บาท

(17) ฝายหว้ยยาง 2 ความกวา้ง 6.9 เมตร ยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลโคกเครอื อาํเภอหนองกงุศร ี

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 30,000,000             บาท

(18) ฝายลาํนํา้หว้ยกดุมอง ความยาวสนัฝาย 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลโนนทอง อาํเภอหนองเรอื 

จงัหวดัขอนแก่น 12,000,000             บาท

(19) ฝายลาํหว้ยหญา้ไซตอนบน ความยาวสนัฝาย 30.00 เมตร 

สูง 3.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลลอมคอม อาํเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น 15,000,000             บาท

(20) ฝายบา้นไผ่ลอ้ม 3 ความยาว 40 เมตร สูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลทุ่งขนาน อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 40,224,000             บาท

(21) ฝายหว้ยบ่อลกึ พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 75 เมตร 

ความสูง 3.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลวงัตะเคยีน 

อาํเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท 15,000,000             บาท

(22) ฝายนํา้ลน้บา้นคกึฤทธิ์ ความกวา้ง 50 เมตร ความยาว 34.838 เมตร 

สูง 5.5 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์550 ไร่ ตาํบลหนองแวง 

อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท

(23) ฝายนํา้ลน้บา้นธรรมเจรญิ ความยาว 33 เมตร สูง 3.0 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลหงษเ์จรญิ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 35,000,000             บาท

(24) อาคารบงัคบันํา้เหมอืงแมดพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นที ่4,000 ไร่ 

ตาํบลข่วงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 42,000,000             บาท

(25) ฝายลาํนํา้เมา ความยาว 19.10 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน์

600 ไร่ ตาํบลหนองซน อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม 35,000,000             บาท

(26) ฝายหว้ยขามป้อม ความยาว 9.80 เมตร สูง 2.00 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลบา้นคอ้ อาํเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 25,000,000             บาท

(27) ฝายบา้นนางราํ ขนาดสนัฝาย ยาว 49.42 เมตร ตาํบลนางราํ 

อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท

(28) ฝายคลองศาลขนุ ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ยาว 6,542 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลเขาแกว้ อาํเภอลานสกา

จงัหวดันครศรธีรรมราช 36,500,000             บาท

(29) ฝายคลองหนองบวั พื้นทีร่บัประโยชน ์1,200 ไร่ ตาํบลหนองยาว 

อาํเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ 21,711,000             บาท
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(30) ฝายทดนํา้บา้นกาํปงปาเระ ความยาวสนัฝาย 10.00 เมตร 

สูง 2.50 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,400 เมตร ตาํบลมะรอืโบตก

อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 18,000,000             บาท

(31) ฝายบา้นไอรบ์อืตง ความยาวสนัฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,000 เมตร ตาํบลดซุงญอ อาํเภอจะแนะ

จงัหวดันราธวิาส 16,500,000             บาท

(32) อ่างเก็บนํา้หว้ยขา้วหลาม ตาํบลจอมพระ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 23,000,000             บาท

(33) ฝายบา้นโนนศิลา ขนาดสนัฝาย ยาว 25 เมตร ตาํบลเขาคอก 

อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท

(34) ฝายบา้นตะแบก ขนาดสนัฝาย ยาว 48.40 เมตร ตาํบลหนองใหญ่ 

อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย์ 15,000,000             บาท

(35)  อาคารบงัคบันํา้บา้นท่าขา้ม พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลท่าขา้ม  

อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตานี 12,000,000             บาท

(36) ฝายทุ่งอแีจพ้รอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลภซูาง อาํเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา 25,000,000             บาท

(37) ฝายคลองพงังาทุ่งคาโงก สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาลม์นํา้มนั  

ความยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ตาํบลทุ่งคาโงก อาํเภอเมอืงพงังา 

จงัหวดัพงังา 35,000,000             บาท

(38) อาคารบงัคบันํา้บา้นปรงิ ขนาด 2.00x2.00 เมตร พรอ้มขดุลอกสระ

ความจ ุ260,000 ลบ.ม. เป็นแหลง่นํา้ดบิสนบัสนุนการประปา

การผลตินํา้ของการประปาส่วนภมูภิาค ตาํบลนบปรงิ อาํเภอเมอืงพงังา

จงัหวดัพงังา 29,350,000             บาท

(39) ฝายบา้นนาเมอืง ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลนครชมุ อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 39,375,700             บาท

(40) ฝายทดนํา้หว้ยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์275 ไร่ ตาํบลท่าแลง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 16,450,000             บาท

(41) อาคารบงัคบันํา้เพือ่สนบัสนุนแหลง่นํา้วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี

ส่วนขยาย ระบบส่งนํา้ ความยาว 1,300 ม. พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บั

ประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี 15,000,000             บาท

(42) ฝายหว้ยวงัสาน ความยาว 26.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ ตาํบลคลองกระจงั อาํเภอศรเีทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 31,894,000             บาท

(43) ฝายบา้นหวัฝาย ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,200 ไร่ ตาํบลประดู่งาม อาํเภอศรเีทพ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 19,812,000             บาท

(44) ฝายบา้นโนนศร ีความกวา้ง 10.2 ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลโนนภบิาล อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม 30,000,000             บาท

(45) ฝายหว้ยลาํโพง ความยาว 35.00 เมตร สูง  4.00 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลนาโส่ อาํเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 46,500,000             บาท
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(46)  อาคารบงัคบันํา้บา้นปาฆากูแวพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นที ่300 ไร่  

ตาํบลโกตาบารู อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 12,250,000             บาท

(47) ฝายบา้นหนองบวัเลงิ ความกวา้ง 10.2 เมตร ความยาว 32.3 เมตร 

สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลป่าสงัข ์อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 30,000,000             บาท

(48) อาคารบงัคบันํา้บา้นบางสกีิ้มความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร 

ความจ ุ0.03 ลา้น ลบ.ม. พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว 8,000 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ ตาํบลทรายแดง อาํเภอเมอืงระนอง 

จงัหวดัระนอง 28,770,000             บาท

(49) ฝายบา้นสองสลงึ จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลสองสลงึ อาํเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง 26,843,600             บาท

(50) ฝายพเุต่าตก 1 ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์

600 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบรุี 28,500,000             บาท

(51) ฝายบา้นหนองแก ความยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลหวัลาํ อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัลพบรุี 15,079,000             บาท

(52) ฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลแม่สุก 

อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง 14,862,000             บาท

(53) ฝายบา้นเพยี ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลนํา้สวย อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 40,000,000             บาท

(54) ฝายบา้นนา ขนาดสนัฝาย ยาว 25 เมตร ตาํบลโนนสูง อาํเภอขนุหาญ 

จงัหวดัศรสีะเกษ 20,000,000             บาท

(55) ฝายหว้ยร่องโพธิ์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์220 ไร่ ตาํบลกสุุมาลย ์อาํเภอกสุุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร 20,000,000             บาท

(56) อาคารบงัคบันํา้บา้นผงัปาลม์ 4 ปาลม์ 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร 

จาํนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ พื้นทีร่บัประโยชน์

105 ไร่ ตาํบลปาลม์พฒันา อาํเภอมะนงั จงัหวดัสตูล 22,000,000             บาท

(57) ฝายบา้นแก่งสาํราญ ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงัสมบูรณ์ 

จงัหวดัสระแกว้ 30,000,000             บาท

(58) ฝายคลองบา้นโปร่ง ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 17,000,000             บาท

(59) โครงการฝายคลองเครยีง ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท

(60) ฝายลาํคลองววั ยาว 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พรอ้มขดุลอกความจุ

7,800 ลบ.ม. พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ ตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 15,058,000             บาท
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(61) ฝายทุ่งโก ขนาดสนัฝาย ยาว 30 เมตร ตาํบลหนองเมธ ีอาํเภอท่าตูม

จงัหวดัสุรนิทร์ 20,000,000             บาท

(62) ฝายบา้นโป่งพานพรอ้มระบบส่งนํา้ ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

ระบบส่งนํา้ยาว 610 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ ตาํบลหว้ยมุ่น 

อาํเภอนํา้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ 20,000,000             บาท

(63) ฝายหมู่ 8 บา้นเนนิมะค่า พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 27.75 เมตร

ความสูง 3.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์1,200 ไร่ ตาํบลนํา้รอบ 

อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 30,000,000             บาท

(64) ฝายหว้ยแสนพราน ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลบุ่งมะแลง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธานี 25,000,000             บาท

(65) อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่กระบาล ความยาว 408 เมตร สูง 10 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลบา้นเก่า 

อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ี จงัหวดักาญจนบรุี 36,545,000             บาท

(66) ฝายบา้นทุ่งทรายและบา้นทุ่งพฒันาพรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความกวา้ง 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตรพรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว

รวม 1,630 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย

ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 14,000,000             บาท

(67) ฝายบา้นป่าติ้วพรอ้มระบบส่งนํา้ ความกวา้ง 10.00 เมตร สูง 2.20 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์1,200 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลงิ้ว 

อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 13,000,000             บาท

(68) ระบบส่งนํา้ฝายหว้ยไคร ้(ลูกที2่) ระยะสุดทา้ย ความยาว 3,500 เมตร

พื้นทีช่ลประทาน 3,000 ไร่ ตาํบลแม่คะ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 14,900,000             บาท

(69) ฝายหมืน่โจโกร ความยาว 13 เมตร สูง 2 เมตรพรอ้มระบบส่งนํา้

ความยาว 1,500 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 70 ไร่ ตาํบลบา้นกาศ 

อาํเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 24,000,000             บาท

(70) อาคารบงัคบันํา้บา้นนํา้ขาวตอนลา่ง ความยาว 52.00 เมตร 

สูง 4.00 เมตร พรอ้มระบบส่งนํา้ยาว 1,600 เมตร ตาํบลจ.ป.ร. 

อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 20,000,000             บาท

(71) ฝายบา้นตะโกลา่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 15 เมตร 

สูง 4 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 380 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 

ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบรุี 45,000,000             บาท

(72) แกม้ลงิบา้นโครง ปรมิาตรเก็บกกั 0.320 ลา้น ลบ.ม.  

พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ ตาํบลประกอบ อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 29,555,000             บาท

(73) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์95 ไร่ ตาํบลปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท
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(74) ฝายคลองสนมิ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร 

พรอ้มระบบท่อส่งนํา้ ความยาว 1,500.00 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์158 ไร่

ตาํบลประกอบ อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 45,000,000             บาท

(75) ฝายบา้นหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์380 ไร่ ตาํบลฟากหว้ย อาํเภออรญัประเทศ 

จงัหวดัสระแกว้ 18,000,000             บาท

(76) ฝายหว้ยสงิห ์ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลพระบาทนาสงิห ์อาํเภอรตันวาปี 

จงัหวดัหนองคาย 19,000,000             บาท

(77) อาคารบงัคบันํา้หว้ยชมุชา้ง (ปชด.) ความยาว 35.00 เมตร 

ความสูง 3.50 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ ตาํบลรตันวาปี 

อาํเภอรตันวาปี จงัหวดัหนองคาย 30,000,000             บาท

(78) ฝายหว้ยแยกขวาพรอ้มระบบส่งนํา้ (ระยะที ่2) ระบบส่งนํา้ 

ยาว 2,265 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลบ่อเบี้ย 

อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 12,000,000             บาท

(79) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 180 ลบ.ม./ชัว่โมง จาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 7,270 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์37,813 ไร่ 

ฝายคลองยา สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตรแปลงใหญ่ตน้แบบ ตาํบลครีวีง 

อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 32,000,000             บาท

(80) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ บา้นโคกเจรญิ 

ตาํบลหนองกงุศร ีอาํเภอหนองกงุศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ 55,000,000             บาท

(81) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นใหม่สุขสมบูรณ์  

ตาํบลแม่ลาด อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร 30,000,000             บาท

(82) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ยาว 2,100 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ 

บา้นเกษตรกา้วหนา้ ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท

(83) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,050 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 2,200 ไร่ 

บา้นแกง้ ตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 40,000,000             บาท

(84) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 5,125 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 

วงักะทะ-บา้นหว้ยม่วงพฒันา ตาํบลหนองแวง อาํเภอหนองบวัแดง 

จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท
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(85) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,860 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ บา้นชยัพฒันา จดัหานํา้สนบัสนุนพื้นที่

การเกษตรในเขตปฎรูิปทีด่นิ โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลหว้ยซอ้ 

อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 35,000,000             บาท

(86) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.15 ลบ.ม./วนิาท ีพรอ้มระบบส่งนํา้

ความยาว 3,100 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ บา้นแม่แอน 

ตาํบลหว้ยทราย อาํเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 18,000,000             บาท

(87) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์750 ไร่ 

บา้นเจยีรพฒันา ตาํบลเทพนมิติ อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 40,000,000             บาท

(88) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.075 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 3,365 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 600 ไร่ 

บา้นทุ่งสมบตั ิโครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลกาํแพงแสน  

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 40,000,000             บาท

(89) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดงหนองบวั 

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 3,750 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ ตาํบลบา้นข่า 

อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 32,000,000             บาท

(90) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นตาลปากนํา้ 

ขนาด 0.21 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 5,000 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ ตาํบลไชยบรุ ี

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 40,000,000             บาท

(91) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ 

อ่างเก็บนํา้หนองกก - อาํเภอพระทองคาํ 

ตาํบลพงัเทยีม อาํเภอพระทองคาํ จงัหวดันครราชสมีา 131,668,900            บาท

(92) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า เพือ่สนบัสนุนโรงเรยีนชาวนา จาํนวน 1 แห่ง 

ขนาด 0.70 ลบ.ม./วนิาท ีโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน 

ตาํบลเขาพงัไกร อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 25,000,000             บาท

(93) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นหนองเขง็ 

ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวนเครือ่ง 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 4,500 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 475 ไร่ ตาํบลหอคาํ 

อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 20,000,000             บาท

(94) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นซ่ง(ย่านร ี2) ความยาว 4,000 เมตร ตาํบลย่านร ี

อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 20,000,000             บาท

(95) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้วงัปลาก่อ ตาํบลหว้ยลาน 

อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 35,736,600             บาท
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(96) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง

พรอ้มระบบท่อส่งนํา้ความยาว 5,601 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,100 ไร่ 

คลองหว้ยกรวด ตาํบลเกาะเต่า อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลงุ 38,340,000             บาท

(97) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นพญาวงั (2) 

ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง ตาํบลทา้ยนํา้ อาํเภอโพทะเล

จงัหวดัพจิติร 36,070,000             บาท

(98) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.3 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 2 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาวประมาณ 2.5 กโิลเมตร 

พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่ บา้นสระยายนนท ์ตาํบลวงัไคร ้อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุี 25,000,000             บาท

(99) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 10,257 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 2,593 ไร่ 

บา้นโชคชยั ตาํบลหวัขวาง อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 42,000,000             บาท

(100) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 2,240 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 750 ไร่ ฝายหว้ยทราย 

บา้นหว้ยทราย ตาํบลคาํชะอ ีอาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 13,249,000             บาท

(101) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 2,930 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ บา้นโคกป่งเปือย 1 

ตาํบลนาโสก อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 20,000,000             บาท

(102) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 4,780 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ บา้นโคกป่งเปือย 2 

ตาํบลนาโสก อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 24,000,000             บาท

(103) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นปากาซาแม 

ขนาด 2.75 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 2.70 กม. พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ ตาํบลวงัพญา 

อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 14,250,000             บาท

(104) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 6,500 เมตร บา้นพรสวรรค ์

ตาํบลพรสวรรค ์อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 20,000,000             บาท

(105) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.45 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,000 เมตร บา้นอุ่มเมา้ (กดุสนม) 

ตาํบลเหลา่หลวง อาํเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท

(106) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นท่าเมล ์

ขนาด 0.323 ลบ.ม./วนิาท ีตาํบลลอ้มแรด อาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 15,000,000             บาท

(107) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าขนาด 0.10 ลบ.ม./วนิาท ีพรอ้มระบบส่งนํา้ 

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ความยาว 3,000 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 800 ไร่ บา้นใหม่ท่าจกัร ตาํบลบา้นแป้น 

อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 20,000,000             บาท
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(108) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นธาตพุฒันา 

ขนาด 0.250 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ยาว 3.8 กม. 

พื้นทีช่ลประทาน 1,343 ไร่ บา้นธาตพุฒันา ตาํบลธาต ุ

อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(109) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นศรรีกัษา 

ขนาด 0.250 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ยาว 5.5 กม. 

พื้นทีช่ลประทาน 1,418 ไร่ บา้นศรรีกัษา ตาํบลผานกเคา้ 

อาํเภอภกูระดงึ จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

(110) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ตาํบลกลว้ยกวา้ง 

เพือ่สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตรแปลงใหญ่ ตาํบลกลว้ยกวา้ง 

อาํเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 25,000,000             บาท

(111) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นเปือย ตาํบลหนองแกว้

อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 39,500,000             บาท

(112) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดอนกอย 2 

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ความยาว 3,100 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 611 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลสวา่ง 

อาํเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร 45,000,000             บาท

(113) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโนนแต ้

ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง ความยาว 8.00 กม.

พื้นทีช่ลประทาน 1,300 ไร่  โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลธาต ุ

อาํเภอวารนวิาส จงัหวดัสกลนคร 38,000,000             บาท

(114) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 3,561 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ 

ทุ่งนาใน ตาํบลบา้นหาร อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา 25,000,000             บาท

(115) โครงการก่อสรา้งสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าสหกรณ์นคิมพนม 

(จดัหาแหลง่นํา้สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตรแปลงใหญ่สหกรณ์นคิมพนม) 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 11,750 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 4,000 ไร่ 

ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 37,000,000             บาท

(116) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นวงัยางเหนอื ขนาด 0.25 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,700 เมตร 

พื้นทีช่ลประทาน 800 ไร่ ตาํบลวดัธาต ุอาํเภอเมอืงหนองคาย 

จงัหวดัหนองคาย 30,000,000             บาท

(117) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พรอ้มระบบส่งนํา้บา้นดอนชาด 

ขนาด 0.20 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

จาํนวน 3 สาย ความยาวรวม 3,360 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 

ตาํบลหว้ย อาํเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 28,000,000             บาท
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(118) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ บ.สรา้งถ่อนอก 

ขนาด 0.21 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาวรวม 4,200 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,300 ไร่ 

ตาํบลสรา้งถ่อนอ้ย อาํเภอหวัตะพาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 20,180,000             บาท

(119) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นท่าสงัข ์

ความยาวท่อ 8.50 กม. ตาํบลหนองหวา้ อาํเภอกมุภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท

(120) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ บา้นเกาะพะยอม 

จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 25,000,000             บาท

(121) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นชาดคาํพวง (แห่งที ่2) 

ขนาด 0.20 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ความยาว 3,860 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 1,970 ไร่ ตาํบลทรายมลู 

อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท

(122) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นไฮตาก พื้นทีช่ลประทาน

1,500 ไร่ ตาํบลแกง้ อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 48,000,000             บาท

(123) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

แม่สะลวม ความยาว 13.595 กม. ตาํบลป่าตุม้ อาํเภอพรา้ว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 100,000,000            บาท

(124) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บนํา้แม่พรกิ 

(ผาวิง่ชู)้ ความยาว 49.45 กม. ตาํบลแม่พรกิ อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง 50,000,000             บาท

(125) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ  โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้รมิ 

พรอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความยาว 7.50 กม. 

ตาํบลแสนทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 80,000,000             บาท

(126) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้

บา้นแก่นเจรญิ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จาํนวน 6 ช่อง ตาํบลหว้ยซอ้ 

อาํเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 85,013,500             บาท

(127) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ1.2125 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยชื่นพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลทุ่งศรทีอง 

อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 94,556,700             บาท

(128) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลดิ 

ความยาว 32.137 กม. ตาํบลแม่สลดิ อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 50,000,000             บาท

(129) ระบบส่งนํา้ ระยะที ่2 โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยลิ้นควาย

ความยาว 79.936 กม. ตาํบลนาดว้ง อาํเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย 80,000,000             บาท

(130)  ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้ทบ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความจ ุ7.43 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลทรายขาว 

อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 100,000,000            บาท

(131) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

หว้ยศอก ความยาว 15.397 กม. ตาํบลโคกงาม อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 55,000,000             บาท
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(132) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ โครงการสถานสูีบนํา้

ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ PL5 สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า

ขนาด 0.50 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 4 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 

ยาว 53.248 เมตร ตาํบลกดุลาด อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จงัหวดัอบุลราชธานี 113,250,000            บาท

(133) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหางแมว  

ความจ ุ80.70 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลขนุซ่อง อาํเภอแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบรุี 170,901,800            บาท

(134) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองกระแส  

ความจ ุ18.12 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลพลวงทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุี 105,000,000            บาท

(135) ระบบระบายนํา้ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองโรง 

ความยาว 10.145 กม. ตาํบลกะบกเตี้ย อาํเภอเนนิขาม จงัหวดัชยันาท 80,000,000             บาท

(136) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองโรง

ความยาว 33.955 กม. ตาํบลกะบกเตี้ย อาํเภอเนนิขาม จงัหวดัชยันาท 70,000,000             บาท

(137) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยลาํทราย

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความจ ุ6.569 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบา้นเก่า 

อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี 100,000,000            บาท

(138) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

หว้ยกระพรอ้ย อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความยาว 26.208 กม.  

ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 100,000,000            บาท

(139) สถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ 

กลอนโด-รางสาลี ่0.20 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 6 เครือ่ง 

ตาํบลกลอนโด อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุี 100,000,000            บาท

(140) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ประจนัต์

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความยาว 33.017 กม. ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง

อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบรุี 100,000,000            บาท

(141) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการจดัหานํา้เพือ่ช่วยเหลอื

ราษฎรในพื้นทีต่าํบลแก่งกระจานและตาํบลวงัจนัทรอ์นัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิความยาว 18.66 กม. ตาํบลแก่งกระจาน อาํเภอแก่งกระจาน

จงัหวดัเพชรบรุี 98,000,000             บาท

(142) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นป่าละอู 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความจ ุ10.46 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหว้ยสตัวใ์หญ่

อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 100,000,000            บาท

(143) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

คลองแหง้ ความยาว 48.79 กม. ตาํบลกระบีน่อ้ย อาํเภอเมอืงกระบี ่

จงัหวดักระบี่ 100,000,000            บาท
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(144) คลองส่งนํา้พลเอกอาทติยฯ์ พรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรหิารจดัการ

นํา้คาบสมทุรสทงิพระ ความยาว 38.5 กม. ตาํบลระโนด 

อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 100,000,000            บาท

(145) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้ยะรม 

ความจ ุ8.34 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 100,000,000            บาท

(146) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2) ความยาว 3.749 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยโพง(ตอนบน) อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลศรแีกว้ อาํเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 65,000,000             บาท

(147) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้ประตูระบายนํา้

นํา้กํา่ตอนลา่ง สถานสูีบนํา้บา้นเหลา่กกตาล จงัหวดันครพนม 111,750,000            บาท

(148) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

โครงการฝายนํา้ยาวพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลผาทอง 

อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 83,400,000             บาท

(149) ประตูระบายนํา้บา้นคลองเรา โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชน้ํา้ในลุม่นํา้วงัโตนด ตาํบลวงัใหม่ อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุี 67,070,000             บาท

(150) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขนุเพชร  

ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 142,661,400            บาท

(151) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ3.10 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้แม่อาง อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบา้นแลง 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 105,690,000            บาท

(152) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. 

จาํนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้ท่านางงาม ตาํบลท่านางงาม 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 100,000,000            บาท

(153) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ7.33 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยไร่ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบา้นตกึ 

อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 100,000,000            บาท

(154) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง

พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 9.500 กม. บา้นหนองไหล ตาํบลโคกส ี

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 110,000,000            บาท

(155) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.10 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้ทบัร ัง้พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลหนองแวง 

อาํเภอเทพารกัษ ์ จงัหวดันครราชสมีา 130,000,000            บาท

(156) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ2.09 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้แซรอ์อ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแซรอ์อ 

อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 110,000,000            บาท

(157) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.21 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้คลองขลงุ ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี 60,000,000             บาท
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(158) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.29 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นไทรทองพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลทองมงคล 

อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 150,000,000            บาท

(159) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 5.345 กม. 

โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองพรขุวาง ตาํบลท่าขนาน 

อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 60,000,000             บาท

(160) ระบบระบายนํา้ ความยาว 3.677 กม. โครงการอ่างเก็บนํา้

หว้ยทรายขาว ตาํบลทรายขาว อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 60,000,000             บาท

(161) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.070 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยรู อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลงมิ อาํเภอปง

จงัหวดัพะเยา 80,000,000             บาท

(162) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 13.10 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่ออ้น 2 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ  

ตาํบลบา้นออ้น อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง 80,000,000             บาท

(163) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 6.00 ม. 

จาํนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ บา้นดอยอสิาน   

ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 93,500,000             บาท

(164) ทาํนบดนิหวังานพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ4.93 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่สาํ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแม่สาํ 

อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 80,000,000             บาท

(165) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบความยาว 20.00 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้มา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 

ตาํบลคาํดว้ง อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 80,000,000             บาท

(166) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 80.000 กม. 

โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ตาํบลโคกสูง 

(อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ ระยะที ่2 ตาํบลโคกสูง อาํเภออบุลรตัน ์

จงัหวดัขอนแก่น 80,000,000             บาท

(167) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ ขนาด 0.30 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 6 เครือ่ง โครงการสถานสูีบนํา้บา้นกดุหมากเหบ็ ตาํบลโนนทอง 

อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 80,000,000             บาท

(168) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. 

จาํนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้บา้นศาลาพรอ้มระบบส่งนํา้  

ตาํบลท่าสวา่ง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์ 70,000,000             บาท

(169) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.26 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นซบักระจาย พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลกฤษณา 

อาํเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 80,000,000             บาท

(170) ฝายหวังานและอาคารประกอบ กวา้ง 40.00 ม. สูง 5.50 ม. 

โครงการฝายบา้นสะเต็ง ตาํบลคูบ อาํเภอนํา้เกลี้ยง จงัหวดัศรสีะเกษ 70,000,000             บาท
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(171) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 19.874 กม.  

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้ชนุใหญ่ ตาํบลแคมป์สน 

อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 70,000,000             บาท

(172) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.92 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ตะกงึพรอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิตาํบลสมเดจ็เจรญิ อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท

(173) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ7.35 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยป่าไร่พรอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 

ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท

(174) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จาํนวน 5 ช่อง 

โครงการฝายทดนํา้บา้นรางเขพ้รอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ตาํบลหนองกุ่ม อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท

(175) งานก่อสรา้งฝายนํา้ฝางลูกที ่2 (ฝายเชยีงหม ัน้) พรอ้มระบบส่งนํา้

โครงการเพิม่พื้นทีช่ลประทานในลุม่นํา้ฝาง ตาํบลศรดีงเยน็ 

อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ 35,000,000             บาท

(176) สถานสูีบนํา้วงัหวา้ – กะเฉด และระบบท่อส่งนํา้ พรอ้มอาคาร

ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บนํา้ประแสร ์ 

จงัหวดัระยอง 43,200,000             บาท

(177) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 14.43 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองนํา้ไหล ระยะที ่2 ตาํบลคลองนํา้ไหล

อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 80,000,000             บาท

(178) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ ความยาว 22.00 กม. โครงการจดัหา

นํา้เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรในพื้นทีโ่รงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นนํา้แดง

และราษฎรบรเิวณใกลเ้คยีง ตาํบลบางชนั อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี 100,000,000            บาท

(179) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ ความยาว 6.15 กม. โครงการระบบ

ส่งนํา้จากอ่างเก็บนํา้คลองกระแส-บา้นคลองใหญ่ ตาํบลบ่อทอง 

อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุี 90,000,000             บาท

(180) เพิม่ศกัยภาพการกกัเก็บนํา้อ่างเก็บนํา้กดุตาเพชร เพิม่ความจ ุ

9.00 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกดุตาเพชร อาํเภอลาํสนธ ิจงัหวดัลพบรุี 84,223,700             บาท

(181) ระบบท่อส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ เพชรบรุ ี- หวัหนิ จงัหวดัเพชรบรุี 80,000,000             บาท

(182) อาคารบงัคบันํา้ลาํพะยงับา้นนาวแีห่งที ่2 พื้นทีร่บัประโยชน ์220 ไร่ 

ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 20,000,000             บาท

(183) อาคารบงัคบันํา้ลาํพะยงับา้นนาวแีห่งที ่1 พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่

ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 15,000,000             บาท

(184) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ บา้นม่อนฤาษ ีตาํบลดอยหลอ่ 

อาํเภอดอยหลอ่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 27,948,500             บาท

(185) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ สถานสูีบนํา้ตาํบลการะเกด 

ความยาว 26.20 กม. จงัหวดันครศรธีรรมราช 100,000,000            บาท
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(186) ฝายเขากวางทอง พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลไผ่เขยีว อาํเภอสวา่งอารมณ์ 

จงัหวดัอทุยัธานี 45,000,000             บาท

(187) ฝายบา้นหนองแฟบ พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลหนองขาหย่าง 

อาํเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอทุยัธานี 40,000,000             บาท

(188) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองหลวง

รชัชโลทร-บา้นคลอง ระยะที ่1 ตาํบลเกาะจนัทร ์อาํเภอเกาะจนัทร ์

จงัหวดัชลบรุี 55,000,000             บาท

(189) ฝายตน้นํา้วดัสุธมัโมพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลดงมะไฟ 

อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 23,797,000             บาท
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(190) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้

หว้ยแม่สลดิ จงัหวดัตาก 14,814,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 278,852,000            บาท

ปี 2555 - 2560 ตัง้งบประมาณ 61,676,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,814,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,884,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 113,477,300            บาท

(191) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้ประตูระบายนํา้

นํา้กํา่ตอนลา่ง สถานสูีบนํา้บา้นโพนทอง จงัหวดันครพนม 84,151,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 385,771,500            บาท

ปี 2556 - 2560 ตัง้งบประมาณ 200,646,600            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 63,498,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,475,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,151,200             บาท

(192) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้

บา้นหว้ยทรายพรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดับงึกาฬ 24,750,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 414,000,000            บาท

ปี 2558 - 2560 ตัง้งบประมาณ 101,825,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 109,945,700            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,651,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,750,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,827,700             บาท

(193) ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายบา้นวงัจกิ จงัหวดัพจิติร -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 231,400,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 95,486,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,781,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,669,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 83,462,200             บาท
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(194) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

คลองพระพทุธ ระยะที ่3 จงัหวดัจนัทบรุี 68,153,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 206,764,300            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 70,014,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 23,433,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,162,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 68,153,700             บาท

(195) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

โครงการอ่างเก็บนํา้คลองพะวาใหญ่ ตาํบลพวา อาํเภอแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบรุี 121,182,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 108,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,817,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 121,182,100            บาท

(196) ประตูระบายนํา้บา้นหนิดาด โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชน้ํา้ในลุม่นํา้วงัโตนด ตาํบลทุ่งเบญจา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี 26,333,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 91,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,009,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,658,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,333,000             บาท

(197) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

คลองโพธิ์ (ฝัง่ซา้ย) ตาํบลชมุตาบง อาํเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ 12,622,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 594,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 108,331,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 75,735,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,622,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 151,470,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 125,841,300            บาท
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(198) ระบบส่งนํา้ฝัง่ขวา โครงการระบบส่งนํา้คลองพระสะทงึ ตาํบลวงัใหม่ 

อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 60,788,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 295,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,451,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 22,833,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 75,984,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,788,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,942,900             บาท

(199) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้

หว้ยทรายขาว ตาํบลทรายขาว อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 107,058,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 254,323,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 63,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,412,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,852,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 107,058,300            บาท

(200) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้โคกพระ 

ตาํบลโรง อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 67,543,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 467,776,200            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 94,765,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 97,260,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 149,103,900            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 67,543,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,102,700             บาท

(201) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้นํา้องิ 

บา้นร่องรวิ จงัหวดัเชยีงราย 5,950,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 224,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 65,856,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,450,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 86,744,000             บาท

(202) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

หว้ยโพง (ตอนบน) จงัหวดัยโสธร 136,095,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 297,900,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,720,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 99,084,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 136,095,800            บาท
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(203) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้เฮี้ย

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 50,340,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 222,091,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,756,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,518,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,340,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,475,300             บาท

(204) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้ฝัง่ซา้ย

อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ประจนัต ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบรุี 204,640,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 451,480,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 94,080,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 91,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 204,640,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,960,000             บาท

(205) เขือ่นปิดช่องเขาและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่

โครงการอ่างเก็บนํา้คลองพะวาใหญ่ จงัหวดัจนัทบรุี 70,727,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 312,032,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,406,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 53,050,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,727,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 125,848,400            บาท

(206) ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบา้นคาํสะอาด 

จงัหวดัอบุลราชธานี 57,668,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,870,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,224,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,978,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,668,000             บาท

(207) ทาํนบหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ8.55 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการอ่างเก็บนํา้แม่แคม อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัแพร่ -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 273,880,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,436,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 119,444,200            บาท
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(208) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา ระยะที ่2 ความยาว 11.645 กม. 

โครงการระบบส่งนํา้บา้นปากจาบ ตาํบลบา้นเพชร อาํเภอบาํเหน็จณรงค์

จงัหวดัชยัภมูิ 36,720,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 108,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,720,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,280,000             บาท

(209) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้

คลองสะพานหนิ จงัหวดัตราด 209,258,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 820,620,300            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 165,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 209,258,100            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 186,007,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,355,000            บาท

(210) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ36.575 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้คลองสงัข ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช 11,786,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 416,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,786,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 94,293,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 179,919,700            บาท

(211) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.446 ลา้น ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บนํา้แม่นาวาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 72,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 363,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 145,200,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 145,200,000            บาท

(212) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ (ฝัง่ซา้ย) ความยาว 23.128 กม.  

โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยตาเปอะ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัมกุดาหาร 197,200,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 986,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 197,200,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 262,930,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 262,933,300            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 262,936,700            บาท
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(213) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร  

โครงการฝายยางบา้นดอนใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี 28,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

(214) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร  

โครงการฝายยางบา้นคาํไหล จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(215) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.

โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยยาง จงัหวดับรุรีมัย์ 76,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(216) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้

พระอาจารยจ์ือ่ (ลาํกระจวน) จงัหวดัชยัภมูิ 139,200,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 696,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 139,200,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 185,600,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 185,600,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 185,600,000            บาท

(217) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร 

โครงการระบบส่งนํา้สถานสูีบนํา้โคกพระ จงัหวดัสงขลา 96,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 384,000,000            บาท

(218) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร 

โครงการฝายยางบา้นวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 27,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 136,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 108,800,000            บาท
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(219) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร 

โครงการฝายยางบา้นหว้ยโตก จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 175,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 811,253,300            บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,892,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าดาํเนนิการออกแบบ งานชลประทาน สาํนกัออกแบบวศิวกรรม

และสถาปตัยกรรม กรงุเทพมหานคร 30,000,000             บาท

(3) ค่าดาํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ขและแผนตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ 

กรงุเทพมหานคร 210,000,000            บาท

(4) ค่าดาํเนนิการจดัทาํรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน 

สาํนกับรหิารโครงการ แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท

(5) ค่าสาํรวจธรณีและปฐพวีทิยา งานชลประทาน สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและ

ธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 120,000,000            บาท

(6) ค่าสาํรวจแผนทีภ่มูปิระเทศ งานชลประทาน สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรม

และธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 50,000,000             บาท

(7) ค่าจดัทาํแผนทีภ่าพถ่ายหรอืแผนทีภ่าพจากดาวเทยีม (ระยะที ่12) 

โดยใชข้อ้มลูภาพออรโ์ธสเีชงิตวัเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขอ้มลู

ดาวเทยีมจาก สทอภ. (GISTDA) สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรม

และธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 25,000,000             บาท

(8) โครงการปรบัปรงุโครงข่ายหมดุหลกัฐานทางราบและทางดิง่พื้นทีลุ่ม่นํา้

ท ัว่ประเทศ โดยใชน้วตักรรมกระบวนการ QR Code สรา้งหมดุหลกัฐาน

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ี

เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 18,000,000             บาท

(9) โครงการสอบเทยีบกราฟโคง้ความจอุ่างเก็บนํา้ชลประทาน 

สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ี

เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 12,100,000             บาท

(10) ค่าจา้งเหมาสาํรวจออกแบบ 119,929,800            บาท

(10.1) โครงการคลองประ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพทัลงุ 9,577,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,222,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,644,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,577,600              บาท
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(10.2) โครงการอาคารบงัคบันํา้ในลาํนํา้มลู จาํนวน 2 โครงการ 

จงัหวดันครราชสมีาและจงัหวดับรุรีมัย์ 5,396,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,620,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,724,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,396,000              บาท

(10.3) โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัอดุรธานี 15,356,200             บาท

    วงเงนิท ัง้สิ้น 19,356,200             บาท

    ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

    ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,356,200             บาท

(10.4) โครงการคลองระบายนํา้หลากชยันาท - ป่าสกั จงัหวดัชยันาท      

(เพิม่เตมิ) 19,600,000             บาท

   วงเงนิท ัง้สิ้น 98,000,000             บาท

   ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท

   ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,400,000             บาท

(10.5) โครงการปรบัปรงุระบบชลประทานเจา้พระยา

ฝัง่ตะวนัตกตอนลา่ง คลองเจา้เจด็-อ่าวไทย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 54,000,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

  ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท

  ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท

 (10.6) โครงการอโุมงคร์ะบายนํา้ใตค้ลองบางนํา้จดื จงัหวดัสมทุรสาคร 16,000,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

  ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(11) ค่าสาํรวจจดัทาํรายงานความเหมาะสม 200,331,500            บาท

(11.1) โครงการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ อ่างเก็บนํา้

ลาํไตรมาศ ตาํบลบางเหรยีง อาํเภอทบัปดุ จงัหวดัพงังา 10,000,000             บาท

(11.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผนันํา้อ่างเก็บนํา้แม่มอก

 ช่วยเหลอืพื้นที ่ตาํบลนาขนุไกร อาํเภอศรสีาํโรง จงัหวดัสุโขทยั 10,000,000             บาท

(11.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาพื้นทีช่ลประทาน 

 ลุม่นํา้มลูตอนลา่ง จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัอบุลราชธานี 12,780,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 44,100,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,780,000             บาท
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(11.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

การบรรเทาอทุกภยั จงัหวดัชมุพร 9,940,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 34,300,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,860,000              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,940,000              บาท

(11.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม อาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้ยม อาํเภอลอง อาํเภอวงัชิ้น 

จงัหวดัแพร่ อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 12,780,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 44,100,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,780,000             บาท

(11.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม ประตูระบายนํา้แม่นํา้ตรงั จงัหวดัตรงั 8,520,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 29,400,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,880,000              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,520,000              บาท

(11.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

 โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้รอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัน่าน 13,473,600             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 29,721,800             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,473,600             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,248,200             บาท

(11.8) โครงการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้สาขาแม่นํา้ปิง อนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 11,332,800             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 29,999,200             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,332,800             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,666,400             บาท

(11.9) โครงการศึกษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

อ่างเก็บนํา้คลองใหญ่ ตาํบลบา้นนา อาํเภอศรนีครนิทร ์จงัหวดัพทัลงุ 10,244,300             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 13,244,300             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,244,300             บาท
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(11.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มอาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้ปิงทา้ยเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 

จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์ 20,400,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,400,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท

(11.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดลอ้มการพฒันาระบบชลประทานบรเิวณพื้นทีท่า้ยเขือ่น

รชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 15,860,800             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 34,987,100             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,860,800             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,126,300             บาท

(11.12) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหลง่นํา้และประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มในลุม่นํา้ใสนอ้ย-ใสใหญ่ จงัหวดัปราจนีบรุี 8,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

(11.13) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหลง่นํา้และประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มในลุม่นํา้ลาํพระยาธาร จงัหวดัปราจนีบรุี 7,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

(11.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

อาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 8,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

(11.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้

การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้และบรรเทาอทุกภยั จงัหวดัภเูก็ต 5,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

310



(11.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม อ่างเก็บนํา้หว้ยสะดวงใหญ่ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 7,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

(11.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้

หว้ยนํา้โมง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู- จงัหวดัอดุรธาน ี- จงัหวดัหนองคาย 10,000,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(11.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้หว้ยหลวง

ตอนบน - ตอนกลาง จงัหวดัอดุรธานี 10,000,000             บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

  ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(11.19) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผนันํา้จากเขือ่นภมูพิล

ไปยงัฝัง่ตะวนัออกสู่คลองแม่ระกา จงัหวดัตาก 3,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

(11.20) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย

จากเขือ่นผาจกุ-ศรสีชันาลยั-สวรรคโลก จงัหวดัอตุรดติถ์ 3,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

(11.21) โครงการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอ่างเก็บนํา้แม่วาง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 4,000,000              บาท

  วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท

  ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

  ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,765,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,765,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
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1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,696,038,900         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,388,200             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) แกม้ลงิบา้นเขาขวางพรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 0.1300 

ลา้น ลบ.ม. พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 

ตาํบลเกาะสาํโรง จงัหวดักาญจนบรุี 35,000,000             บาท

(3) แกม้ลงิ หมู่ที ่4 บา้นวงัลอ้ม  ตาํบลวงัหามแห อาํเภอขาณุวรลกัษบรุี

จงัหวดักาํแพงเพชร 20,000,000             บาท

(4) แกม้ลงิแปลงเกษตรแห่งที ่1 ในพื้นที ่สปก.อ่างทอง ตาํบลอ่างทอง 

อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 15,000,000             บาท

(5) แกม้ลงิแปลงเกษตรแห่งที ่2 ในพื้นที ่สปก.อ่างทอง ตาํบลอ่างทอง 

อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  จงัหวดักาํแพงเพชร 12,000,000             บาท

(6) แกม้ลงิโคกโจดพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 0.980 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลคมึชาด อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 42,000,000             บาท

(7) แกม้ลงิหนองลาด (ZONE3) พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลวงัแสง 

อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท

(8) แกม้ลงิหนองใหญ่พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.336 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกดุตุม้ อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมูิ 20,000,000             บาท

(9) แกม้ลงิหว้ยทุ่งฟ้าพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.050 ลา้น ลบ.ม. พรอ้มระบบท่อส่งนํา้ความยาว 419 เมตร 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 20,000,000             บาท

(10) แกม้ลงิบา้นสองคอน ความจ ุ0.40 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลท่าลาด 

อาํเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท

(11) แกม้ลงิบา้นหนองเขวา และอาคารประกอบ ความจ ุ0.16 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลคา้งพลู อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 13,647,700             บาท

(12) แกม้ลงิหนองร ีปรมิาตรเก็บกกั 0.250 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลเมอืงเก่า 

อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 25,000,000             บาท

(13) แกม้ลงิบา้นมาบพระจนัทร ์ความจ ุ47,000 ลบ.ม. 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครหลวง ตาํบลหนองปลงิ 

อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 30,000,000             บาท

(14) แกม้ลงิกดุออ้พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 0.39 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลหวัขวาง อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 20,000,000             บาท

(15) แกม้ลงิลาํหว้ยชะโนดพรอ้มอาคารประกอบ ระยะ 2 

ปรมิาตรเก็บกกั 0.30 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหวา้นใหญ่ อาํเภอหวา้นใหญ่ 

จงัหวดัมกุดาหาร 35,000,000             บาท

(16) แกม้ลงิทอ้งข ัน้ไดใหญ่ พรอ้มอาคารประกอบ 

ปรมิาณเก็บกกั 0.06 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลทุ่งนางโอก อาํเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 18,500,000             บาท
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(17) แกม้ลงิหนองสามขาพรอ้มอาคารประกอบ 

ปรมิาตรเก็บกกั 0.8634 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลศรสีวา่ง อาํเภอโพนทราย 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 16,000,000             บาท

(18) แกม้ลงิบา้นหนองครกพรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั 

0.050 ลา้น ลบ.ม. พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสรา้ง สชป.13 

ตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุี 45,000,000             บาท

(19) แกม้ลงิคลองควาย ปรมิาตรเก็บกกั 0.150 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลคู อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 38,500,000             บาท

(20) แกม้ลงิบา้นนาบา้นไร่ ปรมิาตรเก็บกกั 0.122 ลา้น ลบ.ม.

ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 50,000,000             บาท

(21)  แกม้ลงิบา้นเหลา่คลองกลาง NO.1404 ตาํบลป่าไร่ 

อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 102,000,000            บาท

(22) แกม้ลงิกดุปะโดก พรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ0.20 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร์ 12,000,000             บาท

(23) แกม้ลงิบา้นผาํ พรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ0.50 ลา้น ลบ.ม. 

ตาํบลหนองเทพ อาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรนิทร์ 25,000,000             บาท

(24) แกม้ลงิหนองหว้ยโมง ปรมิาตรเก็บกกั 0.1600 ลา้น ลบ.ม. 

พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน 7 แห่ง ตาํบลสรา้งนางขาว อาํเภอโพนพสิยั

จงัหวดัหนองคาย 13,000,000             บาท

(25) แกม้ลงิหนองซาํแฮดพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 

329,000 ลบ.ม. พื้นทีร่บัประโยชน ์380 ไร่ ตาํบลทรายทอง 

อาํเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 12,000,000             บาท

(26) แกม้ลงิหนองหอย ความจ ุ0.35 ลา้น ลบ.ม. พรอ้มอาคารประกอบ

โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ตาํบลนํา้พี้ อาํเภอทองแสนขนั 

จงัหวดัอตุรดติถ์ 25,000,000             บาท

(27) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มโครงการ แขวงถนนนครไชยศร ี

เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 33,000,000             บาท

(28) ค่าปิดงานก่อสรา้งโครงการชลประทาน แขวงถนนนครไชยศร ี

เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 16,000,000             บาท

(29) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิบา้นทุ่งทบัใน 

ความจ ุ8.00 ลา้น ลบ.ม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน 

ตาํบลแหลม อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 70,000,000             บาท

(30) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ1.12 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการแกม้ลงิทะเลพระ ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน

จงัหวดัพทัลงุ 80,000,000             บาท

(31) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ1.96 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการแกม้ลงิเพง็ยา ตาํบลสะบา้ยอ้ย อาํเภอสะบา้ยอ้ย

จงัหวดัสงขลา 81,850,000             บาท
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(32) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ1.76 ลา้น ลบ.ม. 

โครงการแกม้ลงิบา้นชะแล ้ตาํบลชะแล ้อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 92,000,000             บาท

(33) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ2.200 ลา้น ลบ.ม.  

โครงการแกม้ลงิบา้นท่าเสา ตาํบลเพชรละคร อาํเภอหนองไผ่

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 50,000,000             บาท

(34) แกม้ลงิหนองเสนง-สไีคล (อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ 

ปรมิาณดนิขดุ 1.5 ลา้น ลบ.ม ตาํบลลิ้นฟ้า อาํเภอยางชมุนอ้ย 

จงัหวดัศรสีะเกษ 65,100,000             บาท

(35) แกม้ลงิบงึกระบงัโรงพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลวงัวน 

อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 21,129,000             บาท

(36) ค่าก่อสรา้งอาคารประกอบและส่วนประกอบอืน่ 

โครงการอ่างเก็บนํา้คลองโพธิ์ (ระยะที ่1) ตาํบลชมุตาบง 

อาํเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ 70,000,000             บาท

(37) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหางแมว  

ตาํบลขนุซ่อง อาํเภอแก่งหางแมว จงัหวดัจนัทบรุี 50,000,000             บาท

(38)  ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองกระแส  

ตาํบลพลวงทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุี 35,000,000             บาท

(39) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการระบบส่งนํา้ประตูระบายนํา้นํา้กํา่ตอนลา่ง

 สถานสูีบนํา้บา้นเหลา่กกตาล ตาํบลพระกลางทุ่ง 

อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(40) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ โครงการโปร่งขนุเพชร ตาํบลโคกสะอาด 

อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท

(41) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้พระอาจารยจ์ือ่ 

(ลาํเชยีงทา) ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท

(42) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้แม่อาง 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมอืงลาํปาง 

จงัหวดัลาํปาง 29,343,000             บาท

(43) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่โครงการอ่างเก็บนํา้ทบัร ัง้

พรอ้มระบบส่งนํา้  ตาํบลหนองแวง อาํเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท

(44) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้แซรอ์อ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแซรอ์อ อาํเภอวฒันานคร 

จงัหวดัสระแกว้ 45,000,000             บาท

(45) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองขลงุ  

ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี 25,000,000             บาท

(46) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นไทรทอง

พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลทองมงคล อาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 15,000,000             บาท
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(47) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้นํา้องิ 

จงัหวดัเชยีงราย 17,600,000             บาท

(48) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้บา้นหว้ยทราย

พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลโซ่ อาํเภอโซ่พสิยั จงัหวดับงึกาฬ 20,599,900             บาท

(49) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่โครงการอ่างเก็บนํา้คลองสงัข ์

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 23,857,900             บาท

(50) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยรู 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลงมิ อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา 15,802,000             บาท

(51) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้และ

อาคารประกอบ บา้นดอยอสิาน ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 12,500,000             บาท

(52) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นซบักระจาย 

พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลกฤษณา อาํเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท

(53) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้แม่นาวาง  

จงัหวดัเชยีงใหม่ 70,000,000             บาท

(54) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้แม่สอดตอนบน 

จงัหวดัตาก 51,832,000             บาท

(55) แกม้ลงิบา้นพดุซา พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลหนองบวัละคร 

อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 12,792,600             บาท

(56) แกม้ลงิบา้นเขือ่น พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลหนองบวัละคร 

อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 16,575,000             บาท

(57) แกม้ลงิบา้นโพธิ์ตาส ีพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลบลัลงัก ์

อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 11,399,600             บาท

(58) แกม้ลงิสระบวั (อ่างเก็บนํา้ทุ่งกระจูด) พรอ้มระบบระบายนํา้ 

ระยะที ่2 ความจ ุ4.5 ลา้น ลบ.ม ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 99,241,200             บาท

(59) แกม้ลงิคลองเปรมประชากรพรอ้มอาคารประกอบ เขตดสุติ

กรงุเทพมหานคร 280,000,000            บาท

(60) แกม้ลงิฉุงใหญ่ ตาํบลประณีต อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 120,000,000            บาท

(61) แกม้ลงิเกาะแกว้พรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่2  

โครงการแกม้ลงิเกาะแกว้ จงัหวดัสุรนิทร์ 40,000,000             บาท

(62) แกม้ลงิทุ่งพงึพดื พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลหวัทุ่ง อาํเภอพล 

จงัหวดัขอนแก่น 50,000,000             บาท

(63) แกม้ลงิบา้นราษฎรพ์ฒันาพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลบา้นราษฎร ์

อาํเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 12,000,000             บาท

(64) แกม้ลงิอ่างเก็บนํา้สนามบนิ พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลประโคนชยั

อาํเภอประโคนชยั จงัหวดับรุรีมัย์ 35,000,000             บาท
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(65) แกม้ลงิบงึละหานนาพรอ้มอาคารประกอบ จงัหวดัขอนแก่น 90,251,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 406,784,200            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 117,511,200            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,246,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 86,441,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,251,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,334,000             บาท

(66) แกม้ลงิวงัทองแดงพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่2 

โครงการแกม้ลงิวงัทองแดง จงัหวดัสุโขทยั 95,129,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 433,550,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 117,600,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,290,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,129,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 162,529,900            บาท

103,586,600           บาท

1. งบลงทนุ 103,586,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,586,600           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 103,586,600           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 30,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 30,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ -                         บาท

(1) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,650,000,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 420,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 155,833,200            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,750,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 840,416,400            บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําน้ําป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา
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1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา -                         บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงาน -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 86,884,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,200,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,602,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,976,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,105,800             บาท

1.1.1.5 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 886,600                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 886,600                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 71,700,000             บาท

(1) ค่างานก่อสรา้งอาคารชลประทาน 50,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฎบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 21,700,000             บาท

134,920,000           บาท

1. งบลงทนุ 134,920,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 134,920,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 134,920,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 81,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารี้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 81,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ -                         บาท

(1) ประตูระบายนํา้ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จาํนวน 5 ช่อง 

และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,510,917,100         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 528,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 385,283,900            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 385,283,900            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 212,349,300            บาท

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําศรสีองรกั อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย
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1.1.1.3 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา -                         บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงาน -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 86,749,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,480,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,121,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,121,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,027,000             บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 53,920,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 20,000,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 31,920,000             บาท

1,056,641,500         บาท

1. งบลงทนุ 1,056,641,500         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,056,641,500         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,056,641,500         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 821,317,600            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,190,400             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้หว้ยปากโพง จงัหวดัหนองคาย 87,922,600             บาท

(3) ประตูระบายนํา้หนองผกัไหมลา่ง จงัหวดัหนองคาย 82,753,300             บาท

(4) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 473,972,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,895,888,000         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 473,972,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 568,766,400            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 623,149,600            บาท

(5) ประตูระบายนํา้ลาํนํา้สาขาฝัง่ขวา 72,311,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 361,558,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,311,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 144,623,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 144,623,200            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาลุ่มน้ําหว้ยหลวงตอนล่าง จงัหวดัหนองคาย
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(6) ประตูระบายนํา้ลาํนํา้สาขาฝัง่ซา้ย 93,167,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 465,838,300            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 93,167,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 186,335,300            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 186,335,300            บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 23,427,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบ 23,427,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 211,896,900            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 28,000,000             บาท

(2) สะพานขา้มทางหลวงหมายเลข 212 (ดาํเนนิการโดยกรมทางหลวง) 173,596,900            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายตามแผนการป้องกนั แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 10,300,000             บาท

630,000,000           บาท

1. งบลงทนุ 630,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 630,000,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 630,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 350,000,000            บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 350,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 280,000,000            บาท

(1) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ 280,000,000            บาท

108,400,000           บาท

1. งบลงทนุ 108,400,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,400,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,400,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 10,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 10,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 81,400,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,400,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 80,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 7,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําลาํสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําบา้นก่อพรอ้มระบบส่งน้ํา จงัหวดัสกลนคร
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1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 10,000,000             บาท

286,901,500           บาท

1. งบลงทนุ 286,901,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 286,901,500           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 286,901,500           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 60,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 60,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 197,191,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,391,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ 193,800,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 969,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,800,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 206,720,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 206,720,000            บาท

ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 361,760,000            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,710,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 20,710,000             บาท

452,443,600           บาท

1. งบดาํเนินงาน 452,443,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 452,443,600           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานบนอากาศยาน 25,000,000             บาท

(2) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,460,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 60,138,000             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 500,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการบนิปฏบิตักิารฝนหลวง 80,000,000             บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 19,530,000             บาท

(8) ค่าสนบัสนุนรถยนตบ์รรทกุสารฝนหลวง 6,000,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 97,600,000             บาท

(10) วสัดคุอมพวิเตอร์ 600,000                บาท

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

โครงการ : โครงการปฏบิตัิการฝนหลวง

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําลาํน้ําชี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ
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(11) วสัดกุ่อสรา้ง 165,600                บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 158,850,000            บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 600,000                บาท

1,273,710,100         บาท

1. งบลงทนุ 1,273,710,100         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,273,710,100         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,273,710,100         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 494,532,100            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 130,619,900            บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้บงึถนนหกัใหญ่  บา้นโนนสงา่

หมู่ที ่2  ตาํบลกดุพมิาน  อาํเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองเขม็ ตาํบลนาหวับ่อ

อาํเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 70,771,500             บาท

(4) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้กดุเรอืคาํ ตาํบลท่าบ่อสงคราม

อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 82,099,600             บาท

(5) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้แม่ฉางขา้ว บา้นฮ่างตํา่ หมู่ที ่3 

ตาํบลป่างิ้ว อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 45,714,900             บาท

(6) ปรบัปรงุซ่อมแซมฝายคลองบางริ้น หมู่ที ่2 ตาํบลบางริ้น  

อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(7) ซ่อมปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้คลองแขยง บา้นสกังาม หมู่ที ่1  

ตาํบลสกังาม อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 13,060,000             บาท

(8) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้บงึพฤาชยั ตาํบลหมมู่น  

อาํเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 17,649,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,247,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,649,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,597,600             บาท

(9) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยเสยีว ตาํบลบา้นหนิโงม  

อาํเภอสรา้งคอม จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 17,790,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 88,951,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,790,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,160,800             บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน้ํา

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน้ําและบรหิารจดัการน้ํา
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(10) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้กดุนาแซง ตาํบลบา้นโคก  

อาํเภอโคกโพธิ์ชยั จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 45,442,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 87,619,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,995,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,442,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,181,300             บาท

(11) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองหาร ตาํบลไชยบรุ ี 

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 36,383,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 66,600,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,459,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,383,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,756,600             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 779,178,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 37,749,800             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึหวาย ช่วง 2 หมู่ที ่2 ตาํบลโกรกพระ

อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 13,581,000             บาท

(3) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองตานวิใหญ่ ช่วง 2 บา้นตานวิ หมู่ที ่6 

บา้นเขาดนิ หมู่ที ่8 บา้นเนนิกวา้ว หมู่ที ่9 ตาํบลยางตาล  

อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 18,000,000             บาท

(4) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองงเูหลอืม หมู่ที ่8 ตาํบลนครสวรรคต์ก  

อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 15,420,000             บาท

(5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ทาํนบเสยีว(ช่วง 3) สนบัสนุนโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.-สธ.)  บา้นตะเคยีน หมู่ที ่14  ตาํบลสวาย

อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์ จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

(6) อนุรกัษฟ้ื์นฟูลาํหว้ยเวยีคะดี้ หมู่ที ่6,7 ตาํบลหนองลู 

อาํเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 47,600,000             บาท

(7) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้บา้นหนองข่อย ช่วง 2 หมู่ที ่9  

ตาํบลหนองนกแกว้ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 28,198,700             บาท

(8) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้บา้นหนองงเูหลอืม หมู่ที ่3  

ตาํบลหนองนกแกว้ อาํเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 16,103,400             บาท

(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองกรูด หมู่ที ่4 ตาํบลธงชยั อาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 14,500,000             บาท

(10) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูหนองปลาหมอ ตาํบลย่านยาว อาํเภอสวรรคโลก  

จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 49,764,000             บาท

(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหลวง ระยะ 2 บา้นแม่ลวั หมู่ที ่1  

ตาํบลท่าขา้วเปลอืก อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 110,878,500            บาท
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(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบงึกยุ บา้นลาด หมู่ที ่13 ตาํบลหลกัเมอืง 

อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 20,065,800             บาท

(13) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองบวัใหญ่ บา้นหนองบวัใหญ่ หมู่ที ่1  

ตาํบลหนองบวัใหญ่ อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 40,000,000             บาท

(14) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึแพง บา้นแพง หมู่ที ่11 ตาํบลแพง  

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองละเลงิเค็ง หมู่ที ่6, 7, 8, 9 ตาํบลดงเค็ง  

อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 42,000,000             บาท

(16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึหว้ยแย ้บา้นจอมศร ีหมู่ที ่2  

ตาํบลหนองเขยีด อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 38,722,600             บาท

(17) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ชา้งป่าหลงัตน้นํา้ภไูท หมู่ที ่13  

ตาํบลท่าตะเกยีบ อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 15,150,000             บาท

(18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแม่นํา้พจิติร ตาํบลวดัขวาง อาํเภอโพทะเล  

จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง 40,000,000             บาท

(19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแม่นํา้พจิติร วดับางคลาน-แม่นํา้ยม ตาํบลบางคลาน  

อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง 55,736,000             บาท

(20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้เชื่อมต่อโครงข่ายนํา้บงึนอ้ย-บงึนํา้ดว้น  

หมู่ที ่1,2 ตาํบลไร่ออ้ย อาํเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์1 แห่ง 48,560,000             บาท

(21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองจระเข ้ตาํบลสารจติร อาํเภอศรสีชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 23,176,200             บาท

(22) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองคดุดว้น ตาํบลสวนขนั ตาํบลละอาย 

อาํเภอชา้งกลาง อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(23) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข–้หนองแม่ระวงิ  

ตาํบลสารจติร อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 43,972,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 219,860,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,972,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 87,944,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 87,944,000             บาท
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1,339,808,300         บาท

1. งบลงทนุ 1,339,808,300         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,339,808,300         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,339,808,300         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 486,057,100            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 72,341,000             บาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งระบบเครอืข่ายนํา้หนองหวาย  บา้นทุ่งม ัง่ ตาํบลหนองลาด 

อาํเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 102,170,000            บาท

(3) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากอ่างเก็บนํา้นํา้แวน ระยะ 2 บา้นผาฮาว 

หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งผาสุข อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 18,361,000             บาท

(4) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้แม่สะมาด บา้นป่าปุ๊  

หมู่ที ่2 ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 15,250,000             บาท

(5) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้ทุ่งปงเรยีน ระยะ 2  

ตาํบลบา้นเอื้อม อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 12,550,000             บาท

(6) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนสถานเีกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2  

ตาํบลแม่งอน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 12,620,100             บาท

(7) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์สนนัสนุนโครงการ

เดนิตามรอยเทา้พ่อ ภายในพื้นทีม่ณฑลทหารบกที ่37  ตาํบลรอบเวยีง

อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 20,500,000             บาท

(8) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้แม่นํา้มะ  บา้นสนัตน้ธง 

หมู่ที ่2  ตาํบลศรดีอนมลู อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 58,900,000             บาท

(9) ก่อสรา้งระบบการกระจายนํา้สนบัสนุน โครงการพฒันาพื้นทีสู่ง

แบบโครงการหลวงหว้ยกา้งปลา บา้นหว้ยกา้งปลา หมู่ที ่15  

ตาํบลป่าตงึ อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 11,200,000             บาท

(10) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้แม่เยน็ บา้นแสนตอ 

หมู่ที ่11 ตาํบลร่องเคาะ อาํเภอวงัเหนอื จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 56,943,900             บาท

(11) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้ทุ่งหวัขวั บา้นมะกอก-นาบวั 

หมู่ที ่4 ตาํบลไหลห่นิ อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 58,361,000             บาท

(12) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง

แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรคีรีรีกัษ ์(บา้นผาผึ้ง) บา้นผาผึ้ง หมู่ท ี6  

ตาํบลเชยีงทอง อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก 1 แห่ง 23,888,000             บาท

(13) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุน โครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบ

โครงการหลวงสบเมย (บา้นหว้ยนํา้ใส) ระยะ 2 บา้นหว้ยนํา้ใส หมู่ที ่9

ตาํบลสบเมย อาํเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 12,080,600             บาท

(14) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่งแบบ

โครงการหลวงหว้ยเขย่ง ช่วง 3 บา้นไร่ หมู่ที ่6 ตาํบลหว้ยเขย่ง  

อาํเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 10,891,500             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบกระจายน้ํา

324



1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 425,239,200            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,795,700             บาท

รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยแกว้ พรอ้มระบบกระจายนํา้  

บา้นร่มโพธิ์ทอง หมู่ที ่11 ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสนัทราย  

จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 38,517,000             บาท

(3) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้โกรกรกฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้  

บา้นดอนพฒันา หมู่ที ่9 ตาํบลดงอจีาน อาํเภอโนนสุวรรณ  

จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท

(4) ซ่อมปรบัปรงุฝายนํา้ลน้แม่ตนื พรอ้มมระบบกระจายนํา้ บา้นแม่แนต 

หมู่ที ่8 ตาํบลแม่ตนื อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 15,809,500             บาท

(5) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้หว้ยดัง้ บา้นป่าจี้

หมู่ที ่3 ตาํบลป่าไผ่ อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 49,500,000             บาท

(6) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้คลองวงันํา้แดง พรอ้มระบบกระจายนํา้   

บา้นวงัตะกู หมู่ที ่11 ตาํบลวงัควง อาํเภอพรานกระต่าย  

จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 34,020,000             บาท

(7) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หนองกอง พรอ้มระบบกระจายนํา้  

บา้นหนองกอง หมู่ที ่4  ตาํบลนาบ่อคาํ  อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร  

จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 29,160,000             บาท

(8) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง

แบบโครงการหลวงแม่สลอง ตาํบลแม่สลองนอก อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(9) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบกระจายนํา้จากอ่างเก็บนํา้แม่ฉางขา้ว 

บา้นฮ่างตํา่ หมู่ที ่3 ตาํบลป่างิ้ว อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 73,721,500             บาท

(10) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบกระจายนํา้จากอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ตุม้ 

บา้นตุม้เหนอื หมู่ที ่6 ตาํบลท่าจาํปี อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 46,535,000             บาท

(11) ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบกระจายนํา้จากอ่างเก็บนํา้สองแควเหนอื  

บา้นหนองเชยีงคา หมู่ที ่6 ตาํบลยกกระบตัร อาํเภอสามเงา  

จงัหวดัตาก 1 แห่ง 28,180,500             บาท

(12) ปรบัปรงุซ่อมแซมหว้ยระวพีรอ้มระบบส่งนํา้ หมู่ที ่4,6 ตาํบลตัง้ใจ  

อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 30,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 428,512,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 26,957,700             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) อนุรกัษฟ์ ัน้ฟูแหลง่นํา้หนองโกรงเกรง คลองโกรงเกรง พรอ้มระบบ

กระจายนํา้ ตาํบลท่าฬ่อ อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง 61,200,000             บาท

(3) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึงิ้ว พรอ้มระบบกระจายนํา้ ตาํบลไผ่ลอ้ม  

อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 68,106,400             บาท
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(4) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองวงัเลงิ ตาํบลท่าขอนยาง,ขามเฒ่าพฒันา  

อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 49,642,700             บาท

(5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระโคกกลาง พรอ้มระบบกระจายนํา้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหนองศาลา ตาํบลหนองสงัข ์ 

อาํเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 12,483,000             บาท

(6) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองคา พรอ้มระบบกระจายนํา้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์หมู่ที ่1 ตาํบลสาวแห อาํเภอหนองฮ ี 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 15,583,000             บาท

(7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูกดุแคน พรอ้มระบบกระจายนํา้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นหมากยาง ตาํบลสามขา อาํเภอโพนทราย  

จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 31,317,800             บาท

(8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูศูนยว์จิยักรมปศุสตัว ์พรอ้มระบบกระจายนํา้ หมู่ที ่3  

ตาํบลลาดตะเคยีน อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 13,319,300             บาท

(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเก็บนํา้ครกกลาง พรอ้มระบบกระจายนํา้

ตาํบลนํา้ปัว้ อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 14,206,100             บาท

(10) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยปูน พรอ้มระบบกระจายนํา้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นโนนแดง หมู่ที ่13 ตาํบลบา้นตูม  

อาํเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้อ่างเก็บนํา้บา้นไหลทุ่่ง พรอ้มระบบกระจายนํา้

ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์บา้นไหลทุ่่งพฒันา หมู่ที ่12  ตาํบลไหลทุ่่ง  

อาํเภอตระการพชืผล  จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 18,500,000             บาท

(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้พรอ้มระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการ

พฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่จรมิ บา้นกอ้ หมู่ที ่3 

ตาํบลแม่จรมิ อาํเภอแม่จรมิ จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 22,162,000             บาท

(13) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้กดุตลาดยาว (พื้นทีแ่กม้ลงิ) 

ตาํบลมะเฟือง,บา้นจาน อาํเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 65,034,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 325,170,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,034,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 130,068,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 130,068,000            บาท
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1,069,290,000         บาท

1. งบลงทนุ 1,069,290,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,069,290,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,069,290,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,069,290,000         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 964,224,000            บาท

รวม 793 รายการ (รวม 1,513 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นทีห่านํา้ยาก เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที ่1

ตาํบลแม่ตํา๋ อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย 1 พื้นที่ 14,547,600             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นทีห่านํา้ยาก เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที ่2

ตาํบลช่องสารกิา อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ี1 พื้นที่ 38,793,600             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นทีห่านํา้ยาก เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที ่3

ตาํบลผาอนิทรแ์ปลง อาํเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 1 พื้นที่ 40,410,000             บาท

(5) ค่าก่อสรา้งระบบกระจายนํา้บาดาลดว้ยพลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ส่งเสรมิ

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นทีห่านํา้ยาก เกษตรแปลงใหญ่ แปลงที ่4

ตาํบลนาซ่าว อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 1 พื้นที่ 11,314,800             บาท

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล

โครงการ : โครงการพฒันาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

193,480,600           บาท

1. งบลงทนุ 193,480,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 193,480,600           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 193,480,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 83,980,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ 50,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่4 33,480,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 709,000,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 140,917,200            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 117,181,400            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 251,104,500            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,480,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 166,316,300            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 109,500,000            บาท

(1) ปรบัปรงุภมูทิศันค์ลองระบายนํา้ ร.1 79,500,000             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารชลประทาน 30,000,000             บาท

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน้ําท่วมและอทุกภยัในพื้นที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกจิสาํคญัและพื้นที่เกษตร

อย่างเป็นระบบ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยัลดลง  [ไร่ 603,778]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ํา [ร่องน้ํา 9]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพการป้องกนัตลิ่ง [เมตร 115,748]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1 : ปรบัปรงุทางน้ํา ทางผนัน้ํา พื้นที่รบัน้ํานอง เขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 

จดัทาํผงัเมือง และระบบป้องกนัน้ําท่วมชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ปรบัปรงุสิ่งกดีขวางทางน้ํา [แห่ง 10]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เสน้ทางน้ําไดร้บัการปรบัปรงุเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ํา [ร่องน้ํา 9]

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยั [ไร่ 603,778]

ตวัช้ีวดัที่ 4 : พื้นที่ที่ไดร้บัการป้องกนัน้ําท่วมรมิตลิ่งเพิ่มข้ึน [เมตร 115,748]

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พื้นที่เสี่ยงไดร้บัการจดัการเพื่อรองรบัปญัหาน้ําท่วมและอทุกภยั [แห่ง/โครงการ 6]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงัหวดัสงขลา

328



42,763,500             บาท

1. งบลงทนุ 42,763,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,763,500             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,763,500             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 42,763,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 735,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) คลองระบายนํา้สาย 3 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่1 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,105,832,000         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 165,874,800            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 132,770,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 313,320,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 493,867,200            บาท

(3) คลองระบายนํา้สาย 3 ความยาว 3.904 กโิลเมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่2 -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,039,185,100         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 299,029,200            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 294,435,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 445,720,100            บาท

(4) คลองระบายนํา้สาย 3 ความยาว 4.820 กโิลเมตร 

พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่3 42,028,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,186,673,600         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 339,631,100            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,028,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 336,224,200            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 468,790,300            บาท

8,164,957,600         บาท

1. งบลงทุน 8,164,957,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,164,957,600         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,164,957,600         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 223,672,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 38,230,000             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานจดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น

พรอ้มระบบรบัส่งขอ้มลูอตัโนมตั ิเขือ่นดอยง ูตาํบลแม่เจดยี ์

อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 10,000,000             บาท

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน้ํา
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(3) สถานตีรวจวดัปรมิาณนํา้อ่างเก็บนํา้ขนาดกลางเพือ่การวเิคราะห์

สถานการณ์นํา้แบบอจัฉรยิะ สาํนกังานชลประทานที ่6 จาํนวน 69 อ่าง

ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 25,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุลาดดา้นทา้ยเขือ่นอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้พรา้วใหญ่ ตาํบลไทรยอ้ย

อาํเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 10,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุทาํนบดนิอ่างเก็บนํา้หว้ยมะโน ระยะ 2 จาํนวน 1 แห่ง 

ตาํบลนาคู อาํเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ์ 10,773,000             บาท

(6) ปรบัปรงุทาํนบดนิและอาคารประกอบอ่างเก็บนํา้แม่คาํปอง 

ตาํบลนํา้เลา อาํเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 16,000,000             บาท

(7) ปรบัปรงุทาํนบดนิพรอ้มฐานรากเขือ่นหว้ยตาผา (อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ 

พื้นที ่3,500 ตร.ม.ความสูงเขือ่น 20 เมตร

ความยาวเขือ่น 132 เมตร ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 18,000,000             บาท

(8) จดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมพลศาสตรเ์ขือ่น

พรอ้มระบบรบัส่งขอ้มลูอตัโนมตัเิขือ่น เขือ่นหลกัของเขือ่นแม่กวงอดุมธารา  

ความสูงเขือ่น 68 เมตร ความยาวเขือ่น 610 เมตร ตาํบลลวงเหนอื 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 24,000,000             บาท

(9) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นแบบอตัโนมตัิ

อ่างเก็บนํา้หว้ยคอ้ ตาํบลเขวาไร่ อาํเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 15,000,000             บาท

(10) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นแบบอตัโนมตัิ

อ่างเก็บนํา้บา้นเพชร ตาํบลบา้นเพชร อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 12,000,000             บาท

(11) งานจดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นหว้ยทา  

ตาํบลบกัดอง อาํเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ 14,669,000             บาท

(12) การจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น

อ่างเก็บนํา้หว้ยลกึ ตาํบลแม่ปะ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 15,000,000             บาท

(13) การจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น

อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่สอด ตาํบลพระธาตผุาแดง อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 15,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,941,285,600         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 144,765,900            บาท

รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00x6.00 เมตร

จาํนวน 2 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้บางตะเคยีน ตาํบลบางตะเคยีน 

อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 55,000,000             บาท

(3) ท่อระบายนํา้ กม.0+050 คลองกระโคก ตาํบลท่านางงาม 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 20,000,000             บาท

(4) ประตูระบายนํา้คลองนาทว ี2 พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบ

ระบายนํา้ปลกัปลงิ-จะนะ ตาํบลท่าหมอไทร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 80,000,000             บาท

(5) อาคารประกอบคลองนาทว ีฝัง่ซา้ย โครงการระบบระบายนํา้

ปลกัปลงิ-จะนะ ตาํบลฉาง อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 60,000,000             บาท
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(6) อาคารประกอบคลองนาทว ีฝัง่ขวา โครงการระบบระบายนํา้

ปลกัปลงิ-จะนะ ตาํบลฉาง อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 90,000,000             บาท

(7) อาคารประกอบคลองนํา้เค็ม โครงการระบบระบายนํา้ปลกัปลงิ-จะนะ 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(8) ปรบัปรงุสะพานรถยนตค์ลองนาทว ีกม.10+475  โครงการระบบ

ระบายนํา้ปลกัปลงิ-จะนะ ตาํบลท่าหมอไทร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(9) ปรบัปรงุสะพานรถยนตค์ลองนาทว ีกม.11+300  โครงการระบบ

ระบายนํา้ปลกัปลงิ-จะนะ ตาํบลท่าหมอไทร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 20,000,000             บาท

(10) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 เมตร 

จาํนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้ท่าแห ตาํบลกาํแพงดนิ 

อาํเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร 70,000,000             บาท

(11) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบขนาด 6.00 x 9.50 เมตร

จาํนวน 6 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้หว้ยนํา้สวย ตาํบลบา้นเดือ่ 

อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 118,000,000            บาท

(12) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x8.00 เมตร 

จาํนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้หว้ยบงัอี ่ตาํบลโพธิ์ไทร 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 100,000,000            บาท

(13) ประตูระบายนํา้ปากคลอง 13 ตาํบลบงึนํา้รกัษ ์อาํเภอธญับรุ ี

จงัหวดัปทมุธานี 30,000,000             บาท

(14) ประตูระบายนํา้กลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร

จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลพชือดุม อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 65,000,000             บาท

(15) อาคารรบันํา้กลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จาํนวน 1 ช่อง 

ตาํบลพชือดุม อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 55,000,000             บาท

(16) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00x8.00 เมตร

จาํนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้พระมหนิทร ์ตาํบลหนองขนาก 

อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 133,000,000            บาท

(17) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00x5.00 เมตร

จาํนวน 2 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้บางสะแก ตาํบลบา้นกุ่ม 

อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 70,000,000             บาท

(18) โครงการบรรเทาอทุกภยัพื้นทีลุ่ม่นํา้เพชรบรุตีอนลา่ง ตาํบลท่าคอย 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี 350,000,000            บาท

(19) ระบบระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการปรบัปรงุระบบระบายนํา้ 

โครงการหนิชะโงก ตาํบลโคง้ไผ่ อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร 40,000,000             บาท

(20) โครงการระบบผนันํา้คลองตาไหล พรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่3  

ตาํบลวงัหมนั,สามเงา อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก 80,000,000             บาท

(21) สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ กม.1+260 โครงการระบบระบายนํา้

แม่นํา้ตรงั จงัหวดัตรงั 150,000,000            บาท
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(22) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้บงึฝร ัง่ 

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 50,000,000             บาท

(23) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร

จาํนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้หว้ยสาํราญ (ระยะ 2)  

ตาํบลโพธิ์ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 50,000,000             บาท

(24) คนักัน้นํา้คลองระบายใหญ่สามชกุ 1 (ระยะที ่2) 

ความยาว 10.00 กม. ตาํบลไร่รถ อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท

(25) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 5.00x6.00 เมตร 

จาํนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายนํา้บา้นปลายนา  

ตาํบลปลายนา อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุี 117,800,000            บาท

(26) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร

จาํนวน 7 ช่อง โครงการพฒันาลุม่นํา้คลองละแมตอนลา่ง  

ตาํบลทุ่งหลวง, ละแม อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร 100,000,000            บาท

(27) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบงึขมุทรพัยพ์รอ้มปรบัปรงุลาํนํา้ 

ตาํบลเกาะเทโพ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธานี 80,000,000             บาท

(28) อาคารป้องกนัตลิง่บา้นท่าพลบั 1 ระยะทาง 950 เมตร 

โครงการก่อสรา้ง สชป.13 ตาํบลด่านมะขามเตี้ย อาํเภอด่านมะขามเตี้ย  

จงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท

(29) ประตูระบายนํา้บา้นคลองพรา้ว ตาํบลโพธิ์ทอง อาํเภอปางศิลาทอง

จงัหวดักาํแพงเพชร 58,655,000             บาท

(30) ปรบัปรงุลาดเขือ่นดา้นทา้ยนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยป่าบง ตาํบลหนองหวัววั 

อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร 15,000,000             บาท

(31) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้ฝัง่ขวา คลองกระทง ระยะทาง 1.114 กม. 

ตาํบลหนองบวั อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 24,500,000             บาท

(32) ปรบัปรงุลาด Slope คลองลาํคนัฉู กม.5+000 จาํนวน 500 เมตร 

ตาํบลโคกเพชรพฒันา อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมูิ 12,000,000             บาท

(33) คลองระบายนํา้คลองโชนพรอ้มอาคารประกอบ 

ระยะทาง 4.70 กม. โครงการบรรเทาอทุกภยัลุม่นํา้คลองตะโก 

ตาํบลทุ่งตะไคร อาํเภอทุ่งตะโก จงัหวดัชมุพร 95,000,000             บาท

(34) ประตูระบายนํา้บา้นทอนพงษ ์ขนาดบานระบายบานตรง 

6.00 x 7.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลปงัหวาน อาํเภอพะโตะ๊ 

จงัหวดัชมุพร 76,000,000             บาท

(35) ปรบัปรงุคลองท่าแซะ-คลองรบัร่อ (บรรเทาอทุกภยัตาํบลท่าขา้ม) 

ระยะทาง 0.58 กม. ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 70,000,000             บาท

(36) งานก่อสรา้งคนักัน้นํา้แม่ลาวฝัง่ขวาฝายชยัสมบตั ิ

ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลท่าสาย 

อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 15,000,000             บาท
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(37) งานป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ในลาํนํา้สรวย เขือ่นแม่สรวย ระยะที ่1 

ความยาว 3.827 กม. ตาํบลแม่สรวย อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย 18,000,000             บาท

(38) อาคารรบันํา้ดา้นทา้ยแกม้ลงิหนองจระเข ้ตาํบลยกกระบตัร 

อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก 26,815,000             บาท

(39) ประตูระบายนํา้บา้นเขาส่องกลอ้ง ตาํบลเขาเพิม่ อาํเภอบา้นนา 

จงัหวดันครนายก 15,000,000             บาท

31,400,000             บาท

(41) ก่อสรา้งประตูระบายนํา้ปลายคลองสถาพรพฒันา โครงการส่งนํา้และ

บาํรงุรกัษาพระพมิล ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 18,000,000             บาท

(42) ประตูระบายนํา้หว้ยตูม ขนาดบานระบาย 6x5 เมตร จาํนวน 3 ช่อง

ตาํบลนาคาํ อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 70,000,000             บาท

(43) พนงักัน้นํา้ฝัง่ขวาลาํนํา้บงัพรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นนาบวั 

ระยะทาง 2.00 กม. ตาํบลพระซอง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(44) พนงักัน้นํา้ฝัง่ซา้ยลาํนํา้บงัพรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นนาบวั 

ระยะทาง 2.50 กม. ตาํบลโคกหนิแฮ่ อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท

(45) ประตูระบายนํา้ดอนสนัต ิจาํนวน 2 บาน ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํแชะ ตาํบลเฉลยีง อาํเภอครบรุ ี

จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท

(46) ประตูระบายนํา้ปรางคพ์ะโค โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํพระเพลงิ

ตาํบลพลบัพลา อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30,000,000             บาท

(47) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้หนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จาํนวน 2 บาน

พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลเทพาลยั อาํเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 60,000,000             บาท

(48) ระบบระบายนํา้ลาํหว้ยโศกหวา้ ความยาว 4,870 เมตร พรอ้มอาคาร

ประกอบ ตาํบลโนนทองหลาง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 33,136,300             บาท

(49) ป้องกนัตลิง่คลองระบายนํา้ชะอวด-แพรกเมอืง ระยะที ่5 ฝัง่ขวา 

กม.2+144 - 2+744  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปากพนงับน 

ตาํบลหวัไทร อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 35,000,000             บาท

(50) อาคารบงัคบันํา้บา้นควนชะลกิ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ปากพนงับน ตาํบลควนชะลกิ อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 17,000,000             บาท

(51) ระบบระบายนํา้คลองนํา้ใส ตาํบลนาขอม อาํเภอไพศาล ี

จงัหวดันครสวรรค์ 20,000,000             บาท

(52) คลองระบายนํา้เขางเูหลอืม-ทุ่งกง พรอ้มคนักัน้นํา้และอาคารประกอบ

โครงการพรบุาเจาะ-ไมแ้ก่น อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 22,500,000             บาท

(53) คนักัน้นํา้ป่าหวาย-โคกสะตอ พรอ้มอาคารประกอบ 

คนักวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ท่อลอดคนักัน้นํา้ จาํนวน 2 แห่ง 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางนรา ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาด ี

จงัหวดันราธวิาส 12,000,000             บาท

(40) ประตูระบายนํา้ปลายคลองพรหมณี กม.5+200 คนัคลองบางไพลฝัง่ซา้ย
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(54) เพิม่ประสทิธภิาพการกกัเก็บนํา้และการระบายนํา้บา้นบงึฉลาม 

อาคารบงัคบันํา้ ขนาด 2-2.50x2.00 เมตร ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ 

จงัหวดันราธวิาส 14,000,000             บาท

(55) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบา้นตาเซะ ขนาด 1 ลบ.ม.ต่อวนิาท ี

จาํนวน 1 เครือ่ง พรอ้มระบบระบายนํา้ ยาว 2,000 เมตร ตาํบลนานาค 

อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 20,000,000             บาท

(56) ประตูระบายนํา้ลาํปลายมาศ บา้นหนองนํา้ขุ่น 1 

ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จาํนวน 2 บาน โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา

ลาํปลายมาศ ตาํบลหนองบวั อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย์ 20,020,000             บาท

(57) ปตร.กึ่งถาวร ในคลองเชื่อมต่อกบัคลองเปรมประชากร ช่วงตัง้แต่

คลองรงัสติฯ - สถานสูีบนํา้เปรมเหนอืบางปะอนิ จาํนวน 3 แห่ง 

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติเหนอื ขนาด 6x4 เมตร 1 ช่อง 

จาํนวน 2 แห่ง ขนาด 6x4 เมตร 2 ช่อง จาํนวน 1 แห่ง ตาํบลบางพนู 

อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 80,000,000             บาท

(58) สะพานนํา้ขา้มแม่นํา้กยุบรุ ีพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 240 เมตร

ตาํบลหาดขาม อาํเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 35,000,000             บาท

(59) คนักัน้นํา้กาแลสะนอ ระยะที ่2 ความยาว 90 เมตร ตาํบลคลองใหม่ 

อาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 10,000,000             บาท

(60) คนักัน้นํา้บา้นตอืระ ขนาดหลงัคนักวา้ง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร ตาํบลสาบนั อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตานี 10,000,000             บาท

(61) พนงักัน้นํา้บา้นท่าชา้ง ระยะ 2 ขนาดหลงัคนักวา้ง 4 เมตร ลกึ 6 เมตร

ตาํบลไทรทอง อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี 25,000,000             บาท

(62) ประตูระบายนํา้ปลายคลองผกัไห่ - เจา้เจด็ ขนาดบานระบาย 

5.00 x 6.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ของคลองผกัไห่ - เจา้เจด็ 

ตาํบลรางจรเข ้อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 85,000,000             บาท

35,000,000             บาท

(64) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบคลองลาํเบด็ 

ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร จาํนวน 3 ช่อง โครงการพฒันาและบรรเทา

อทุกภยัเมอืงพทัลงุ ตาํบลท่าแค อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 70,000,000             บาท

(65) ปรบัปรงุการกดัเซาะคนักัน้นํา้คลองหลง (พรพุอ้) ความยาว

6.00 กม. โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลโคกทราย อาํเภอป่าบอน 

จงัหวดัพทัลงุ 20,000,000             บาท

(66) ปรบัปรงุท่อระบายนํา้กลางคลอง LMC2 (พญาโฮง้) กม.7+800 

ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จาํนวน 3 ช่อง  และอาคารประกอบ

พรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลสมหวงั อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท

(67) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยฝายควนกฏุ ิ

ระยะทาง 400 เมตร ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 35,500,000             บาท

(63) ฝายดกัตะกอนคลองพงังาแห่งที ่1 (บรเิวณหลงัการประปาส่วนภมูภิาค)
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(68) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยฝายพญาโฮง้ 

ระยะทาง 450 เมตร ตาํบลชะรดั อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 35,000,000             บาท

(69) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะดา้นเหนอืฝายควนกฏุ ิ

ระยะทาง 480 เมตร ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 35,500,000             บาท

(70) ป้องกนัการกดัเซาะคลองระบายนํา้ ร.1 หนิก่อจาํนวน 800 ตารางเมตร

(อ่างเก็บนํา้คลองป่าบอน) ตาํบลทุ่งนาร ีอาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 20,000,000             บาท

(71) ป้องกนัการกดัเซาะดา้นทา้ยฝายป่าบอน หนิก่อจาํนวน 800 ตารางเมตร

ตาํบลป่าบอน อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท

(72) ขดุลอก/ขดุขยายคลองระบายนํา้ด ี5 ดว้ยรถขดุ 

ความยาว 5,560 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาเพชรบรุ ี

ตาํบลหนองศาลา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี 10,000,000             บาท

(73) งานจดัทาํโทรมาตรเครือ่งวดัปรมิาณนํา้ในลุม่นํา้ป่าสกั 

และลุม่นํา้ทีเ่กี่ยวขอ้งแบบองคร์วม ตาํบลป่าเลา อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 45,560,200             บาท

(74) ปรบัปรงุฝายหว้ยฝาง ตาํบลหว้ยมา้ อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 25,000,000             บาท

(75) ป้องกนัลาดไหลเ่ขาอ่างเก็บนํา้แม่สาย ตาํบลป่าแดง อาํเภอเมอืงแพร่ 

จงัหวดัแพร่ 45,000,000             บาท

(76) ประตูระบายนํา้โคกโตนดพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ขนาดบานระบาย 

5.50x5.30 เมตร (ชนดิ 2 บาน) จาํนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานภเูก็ต 

ตาํบลเชงิทะเล อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต 75,000,000             บาท

(77)  ปตร.บา้นปากเป่ง ขนาดบานระบาย กวา้ง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

จาํนวน 4 ช่อง ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 15,000,000             บาท

(78)  ปตร.บา้นหนองหอย ขนาดบานระบาย กวา้ง 2 เมตร สูง 2 เมตร 

จาํนวน 4 ช่อง ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 30,000,000             บาท

(79) คนัพนงักัน้นํา้เขือ่นยโสธรบรเิวณบา้นหงษท์อง กม. 3+000 

ระยะ 300 เมตร ตาํบลแสนสุข อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 12,800,000             บาท

(80) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปากบุ่ง ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร 

จาํนวน 1 ช่อง พรอ้มสถานสูีบนํา้ขนาด 3 ลบ.ม/วนิาท ีจาํนวน 5 เครือ่ง 

ตาํบลพระธาต ุอาํเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท

(81) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ร่องซวง ขนาดบานระบาย  2.0 x 2.0 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 40,000,000             บาท

(82) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ลาํพลบัพลา 6.00 x 4.00 เมตร 

จาํนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่  

ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 110,000,000            บาท

(83) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ชฝีัง่ขวาชกีลาง กม.0+000 ถงึ 35+000 

พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2) ตาํบลดนิดาํ อาํเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท
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(84) พนงักัน้นํา้ชฝีัง่ขวา พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะ 2)

 ระยะทาง 10.000 กม. ตาํบลแสนสุข อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 85,000,000             บาท

(85) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองหว้ยหอย ความยาวรวม 320 เมตร

ความสูง 4.00 เมตร ตาํบลในวงใต ้อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง 18,000,000             บาท

(86) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองกาํพวน ความยาว 420 เมตร  

ตาํบลกาํพวน อาํเภอสุขสาํราญ จงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท

(87) ประตูระบายนํา้ปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x5.00 เมตร 

จาํนวน 1 ช่อง ตาํบลบา้นนา อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 25,000,000             บาท

(88) ปรบัปรงุตลิง่เหนอืฝาย ระยะที ่2 ความยาว 1.367 กม.  

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมอืงลาํปาง 

จงัหวดัลาํปาง 20,000,000             บาท

(89) งานปรบัปรงุทาํนบดนิ และอาคารระบายนํา้ลน้ อ่างเก็บนํา้หว้ยตุ่น 

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบา้นตุ่น อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 20,000,000             บาท

(90) อาคารป้องกนัตลิง่ฝายวงัปาน ความยาว 825 เมตร ตาํบลหนองลอ่ง 

อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู 61,000,000             บาท

(91) ปตร.บา้นจาน (2) พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลกาํปงั อาํเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสมีา 14,546,000             บาท

(92) ประตูระบายนํา้บา้นตาสุ ขนาดบาน กวา้ง 6.00 x 4.00 เมตร 

จาํนวน 3 บาน ตาํบลใจด ีอาํเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 35,000,000             บาท

(93) อาคารป้องกนัตลิง่บา้นหวัเขา ระยะทาง 0.228 กม. 

ตาํบลคูหา อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 10,000,000             บาท

(94) อาคารป้องกนัตลิง่โรงเรยีนบา้นวงัใหญ่  ระยะทาง 0.560 กม.  

ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 36,684,300             บาท

(95) อาคารป้องกนัตลิง่แม่นํา้นอ้ย หมู่ 2 ไมด้ดั ความยาว 0.100 กม.

ตาํบลไมด้ดั อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุี 27,000,000             บาท

(96) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้คลองฝัง่ขวาเชื่อมแม่นํา้ยม

ระยะที ่1 จงัหวดัสุโขทยั 80,000,000             บาท

(97) สถานสูีบนํา้ปลายคลองบางซอ ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร 

จาํนวน 3 ช่อง พรอ้มเครือ่งสูบนํา้ 1.50 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 3 เครือ่ง 

ตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 40,000,000             บาท

(98) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัตลิง่คลองบางแกว้ ฝัง่ขวา 

ระยะทาง 120 เมตร ตาํบลบา้นอฐิ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 20,000,000             บาท

(99) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพคลองผนันํา้ที ่1 ช่วงที ่2 

ความยาว 3 กม. ตาํบลบา้นเลือ่ม อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 20,000,000             บาท

(100) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ฝายบา้นสามพรา้ว 

ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 25,000,000             บาท

(101) คนักัน้นํา้พรอ้มอาคารประกอบหว้ยทพัทนั ระยะที ่2 

ระยะทางรวม 5.400 กม. ตาํบลทุ่งโพ อาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี 70,000,000             บาท
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(102) พนงักัน้นํา้ชบีา้นแกง้โพธิ์ พรอ้มสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าและ

ระบบส่งนํา้ บา้นแกง้โพธิ์ ตาํบลคอ้ทอง อาํเภอเขือ่งใน 

จงัหวดัอบุลราชธานี 42,000,000             บาท

(103) อาคารบงัคบันํา้พรอ้มขดุลอกหว้ยหลกัป้าย พื้นทีร่บัผลประโยชน์

192 ไร่ ตาํบลนาเยยี อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี 35,000,000             บาท

(104) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยขา้วสาร พรอ้มระบบกระจายนํา้ 

พื้นทีร่บัผลประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลสระสมงิ อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 25,000,000             บาท

(105) อาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้ระยอง ตาํบลบา้นค่าย อาํเภอบา้นค่าย 

จงัหวดัระยอง 149,444,300            บาท

(106) เพิม่ประสทิธภิาพปรบัปรงุประตูระบายนํา้คลองตน้หมนั 

พรอ้มตดิตัง้เครือ่งสูบนํา้ ตาํบลบางซ่อน อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 12,500,000             บาท

(107) ระบบระบายนํา้คลองนํา้ไหล ระยะ 2 จงัหวดัอตุรดติถ ์ 28,964,000             บาท

(108) ปตร.บา้นคลองกอก พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลสาํโรง 

อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 14,546,000             บาท

(109) งานป้องกนัตลิง่ฝัง่ซา้ยแม่นํา้บางปะกง จาํนวน 1 แห่ง (จดุที ่21) 

ตาํบลบางพระ อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 22,000,000             บาท

(110) งานปรบัปรงุเขือ่นป้องกนัตลิง่วดัไชยภมูธิาราม (วดัท่าอฐิ) 

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 20,000,000             บาท

(111) ประตูระบายนํา้พรอ้มสถานสูีบนํา้สองทางปลายคลองบางเม่า   

ตาํบลบางสมบูรณ์ อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 80,000,000             บาท

(112) เพิม่ประสทิธภิาพคลองระบายนํา้คลองละอาย 

ความยาว 1.80 กม. จงัหวดันครศรธีรรมราช 70,000,000             บาท

(113) ค่าป้องกนัและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอทุกภยั กรงุเทพมหานคร 100,000,000            บาท

(114) คลองผนันํา้คลองบางสะพาน ความยาว 531 เมตร

โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอบางสะพาน อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 163,853,000            บาท

(115) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้คลองเมม ตาํบลหนองแขม 

อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก 28,818,000             บาท

(116) ประตูระบายนํา้หว้ยซนัตอนบน ขนาด 3x3 จาํนวน 3 ช่อง 

ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท

(117) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 21L-RMC พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่1) 

จาํนวน 1 สาย  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่แตง ตาํบลนํา้แพร่ 

อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 49,000,000             บาท

(118) ประตูระบายนํา้บา้นพรา้ว โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํพระเพลงิ 

ตาํบลดอน อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท

(119) ระบบระบายนํา้คลองบางนอนพรอ้มอาคารประกอบ ความยาวรวม

400 เมตร ตาํบลบางนอน อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 30,000,000             บาท
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(120) คนักัน้นํา้คลองระบายนํา้พรบุาเจาะสาย 2 ระยะทางรวม 

11.75 กม. ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 35,000,000             บาท

(121) คนักัน้นํา้เค็มบา้นเกาะหมอ้แกง (ระยะที ่2) ระยะทาง 1,358 เมตร

ตาํบลท่ากาํชาํ อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 16,000,000             บาท

(122) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้เหนอืฝายหลกัสาม ความยาว 1.5 กม. 

และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลคลองเฉลมิ 

อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 34,500,000             บาท

(123) เพิม่ประสทิธภิาพคลองหว้ยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม.  

ตาํบลลาํสนิธุ ์อาํเภอศรนีครนิทร ์จงัหวดัพทัลงุ 25,000,000             บาท

(124) พนงักัน้นํา้ชฝีัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะ 2) 

ระยะทาง 8.000 กม. ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 60,000,000             บาท

(125) ประตูระบายนํา้คลองเจก๊เพชร ขนาด 3.00x3.00 เมตร 1 ช่อง

พรอ้มเครือ่งสูบนํา้ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วนิาท ีจาํนวน 1 เครือ่ง 

ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 22,000,000             บาท

(126) ประตูระบายนํา้หว้ยตองแวด พื้นทีร่บัผลประโยชน ์800 ไร่ 

ตาํบลโพธิ์ใหญ่ อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 25,000,000             บาท

(127) คนักัน้นํา้ฝัง่ซา้ยคลองระบายใหญ่สองพีน่อ้งพรอ้มอาคารประกอบ 

จงัหวดัสุพรรณบรุี 65,043,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 247,000,000            บาท

ปี 2551 - 2560 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,043,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 177,956,800            บาท

(128) คลองระบายนํา้คลองลาํเลยีง โครงการคลองระบายนํา้คลองลาํเลยีง 

จงัหวดัตรงั 38,212,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 138,000,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 49,516,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,216,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,054,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,212,400             บาท

(129) สถานสูีบนํา้เจรญิราษฎร ์จงัหวดัสมทุรปราการ 75,438,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 668,839,800            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 261,748,300            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 206,257,900            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 125,395,100            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,438,500             บาท
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(130) คลองผนันํา้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการระบบระบายนํา้แม่นํา้ตรงั  จงัหวดัตรงั -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 601,000,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 171,553,900            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 136,226,400            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 102,169,800            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 191,049,900            บาท

(131) ประตูระบายนํา้ปลายคลองสวนหมากพรอ้มอาคารประกอบ 

4 กจิกรรม จงัหวดักาํแพงเพชร -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 231,000,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 144,756,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,335,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,001,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,906,300             บาท

(132) ระบบระบายนํา้พานทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 71,633,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 514,002,900            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 223,918,300            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 101,943,800            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,507,200            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,633,600             บาท

(133) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้

ลาํนํา้เชญิ ตาํบลโนนทอง อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 27,571,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 135,159,400            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 23,995,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,592,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,571,700             บาท

(134) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 

โครงการประตูระบายนํา้หว้ยบางทราย จงัหวดัมกุดาหาร 186,446,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 409,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 87,365,100             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,284,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 86,904,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,446,400            บาท
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(135) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานสูีบนํา้พระยาวสูิตร ตาํบลสองคลอง อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 422,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 84,520,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 74,662,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,937,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 215,481,000            บาท

(136) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานสูีบนํา้ปากตะคลอง ตาํบลท่าสะอา้น อาํเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 495,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 84,150,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,175,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 202,675,000            บาท

(137) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบคลองหนงั โครงการบรหิารจดัการนํา้

คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลคลองร ีอาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 13,184,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 310,215,800            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 80,427,100             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 92,289,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,920,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,184,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,394,200             บาท

(138) สถานสูีบนํา้บา้นหนองโพรงและระบบระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการบรรเทาอทุกภยัคลองทบัมา ตาํบลทบัมา อาํเภอเมอืงระยอง 

จงัหวดัระยอง 85,379,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 252,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 113,700,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,674,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,045,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 85,379,900             บาท
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(139) ประตูระบายนํา้บา้นหาดแตงพรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการประตูระบายนํา้บา้นหาดแตง ตาํบลหนิแกว้ อาํเภอท่าแซะ 

จงัหวดัชมุพร -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 336,398,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 50,459,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 44,678,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,625,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 196,635,300            บาท

(140) ประตูระบายนํา้คลองหว้ยแรง้ ตาํบลหว้ยแรง้ อาํเภอเมอืงตราด 

จงัหวดัตราด 48,759,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 134,800,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,938,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,103,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,759,000             บาท

(141) ประตูระบายนํา้ลาํพะเนยีง(หลวงปู่หลอด) จงัหวดัหนองบวัลาํภู 20,003,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,900,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 32,538,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,502,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,003,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,855,200             บาท

(142) คนักัน้นํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการคนักัน้นํา้

ประตูระบายนํา้แม่สอย จงัหวดัเชยีงใหม่ 60,296,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 163,700,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 42,336,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,080,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,296,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,986,700             บาท

(143) ประตูระบายนํา้บา้นนา จงัหวดัชยัภมูิ 31,364,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 83,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 23,520,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,115,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,364,700             บาท
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(144) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้

พระศรเีสาวภาค จงัหวดัสระบรุี 68,992,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 203,644,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 56,448,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,203,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 68,992,400             บาท

(145) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานสูีบนํา้ท่าถ ัว่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 375,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 125,440,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 217,310,000            บาท

(146) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานสูีบนํา้ภาษเีจรญิ จงัหวดัสมทุรสาคร 13,228,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 466,888,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 125,440,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,156,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,228,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 262,063,100            บาท

(147) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

สถานสูีบนํา้สมบูรณ์ จงัหวดันครนายก -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 390,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 125,440,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,150,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 231,410,000            บาท

(148) กาํแพงป้องกนันํา้ท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกนันํา้ท่วมและเพิม่

ประสทิธภิาพการระบายนํา้บรเิวณคลองสามงา่ม และคลองสุขสาํราญ 

จงัหวดัสมทุรสาคร 42,287,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 199,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 53,312,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,575,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,287,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,825,500             บาท
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(149) คลองระบายนํา้คลองพงัยาง พรอ้มอาคารประกอบ 

โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 58,596,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 172,341,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,496,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,550,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,596,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,699,500             บาท

(150) ประตูระบายนํา้ปากคลองบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา -                         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 199,980,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,768,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,933,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 100,278,800            บาท

(151) คลองระบายนํา้คลองโคกทอง-หวัคลอง พรอ้มอาคารประกอบ 

ความยาว 4.663 กม. โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ 

จงัหวดัสงขลา 107,859,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 435,062,800            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 88,400,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 107,859,500            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 138,676,500            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,126,800            บาท

(152) ประตูระบายนํา้ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง 

และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้

ปากคลองระพพีฒัน ์ตาํบลท่าหลวง อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 54,345,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 306,890,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,345,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 162,545,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ -                         บาท

(153) คลองผนันํา้ร่องชา้งเผอืก-หว้ยยางและอาคารประกอบ  

โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตาํบลตองโขบ อาํเภอโคกศรสีุพรรณ จงัหวดัสกลนคร 44,388,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 117,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,922,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,388,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,188,500             บาท
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(154) คลองระบายนํา้คลองหนงัพรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรหิาร

จดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลคลองร ีอาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 96,846,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 365,085,300            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,846,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 110,035,100            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 84,203,700             บาท

(155) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 

โครงการประตูระบายนํา้กลางคลองพระองคไ์ชยานุชติ 

ตาํบลศาลาแดง อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 80,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(156) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วนิาท ีจาํนวน 6 เครือ่ง 

โครงการสถานสูีบนํา้พนงักัน้นํา้หว้ยกดุแคน (กม.29+400)  

ตาํบลเจา้ท่า อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 40,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(157) โครงการป้องกนันํา้ท่วมและเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้

ฝัง่ตะวนัตกของแม่นํา้เจา้พระยาในเขตจงัหวดันนทบรุ ี

ตัง้แต่วดัแสงสริธิรรมถงึอาคารบงัคบันํา้คลองวดัเชงิเลน 2 

ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 95,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 475,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000            บาท

(158) คลองระบายนํา้คลองโรงพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.

โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลโรง อาํเภอกระแสสนิธุ ์

จงัหวดัสงขลา 51,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 256,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 204,800,000            บาท
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(159) คลองระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. 

โครงการคลองระบายนํา้คลองตง ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 60,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(160) คลองระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม. 

โครงการคลองระบายนํา้คลองลาํเลยีง (ระยะที ่2) ตาํบลนาขา้วเสยี 

อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 78,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 390,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 165,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 147,000,000            บาท

(161) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วนิาท ี

จาํนวน 4 เครือ่ง โครงการสถานสูีบนํา้สนามชยั ตาํบลสนามชยั 

อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 190,400,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 952,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,400,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 370,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 391,600,000            บาท

(162) ก่อสรา้งประตูระบายนํา้หว้ยกาํแพง โครงการประตูระบายนํา้

หว้ยกาํแพง ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 179,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 895,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 179,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 358,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 358,000,000            บาท

1,866,230,800         บาท

1. งบลงทนุ 1,866,230,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,866,230,800         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,866,230,800         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 417,710,500            บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 417,710,500            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,406,520,300         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,875,500              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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(2) งานขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ 

กม.20+100-กม.22+500 ตาํบลสนามชยั อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 250,000,000            บาท

(3) ค่าควบคมุงานจา้งเหมา ขดุคลองระบายนํา้หลาก

พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่2 10,000,000             บาท

(4) ขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่1 564,316,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,821,583,000         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 564,316,600            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 599,586,800            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 685,242,000            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 972,437,600            บาท

(5) ขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่2 572,328,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,861,641,000         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 572,328,200            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 723,927,500            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 694,970,400            บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 870,414,900            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 2,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,000,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ ตาํบลสนามชยั อาํเภอบางไทร 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 40,000,000             บาท

387,603,400           บาท

1. งบลงทนุ 387,603,400           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 387,603,400           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 387,603,400           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 25,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 25,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 361,603,400            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,219,200              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองชยัภมูิ จงัหวดัชยัภมูิ (ระยะที่ 1)
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(2) คลองผนันํา้ลาํปะทาว - สระเทวดา พรอ้มอาคารประกอบ 321,384,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,606,921,000         บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 321,384,200            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 328,822,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 328,822,000            บาท

ปี 2566 - 2567 ผูกพนังบประมาณ 627,892,800            บาท

(3) ขดุคลองเชื่อมลาํปะทาว-หว้ยดนิแดง พรอ้มอาคารประกอบ 34,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 170,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 136,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

159,236,000           บาท

1. งบลงทนุ 159,236,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,236,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,236,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 15,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 15,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 128,236,000            บาท

(1) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 100,000,000            บาท

(2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผนันํา้ 28,236,000             บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 8,000,000              บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

70,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 70,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 70,000,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 70,000,000             บาท

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําลาํน้ําพงุ-น้ํากํา่อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

โครงการ : โครงการปรบัปรงุคลองยม-น่าน จงัหวดัสโุขทยั
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271,060,000           บาท

1. งบลงทนุ 271,060,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 271,060,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 271,060,000           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 21,000,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษา

แม่นํา้สายหลกัทีแ่ม่นํา้ปิง แม่นํา้วงั แม่นํา้ยม และแม่นํา้น่าน 

รวมระยะทาง 350 กโิลเมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่7

จ.เชยีงใหม่ และสาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่2

จ.นครสวรรค ์1 ฉบบั 10,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(2) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษา

แม่นํา้สายหลกัทีแ่ม่นํา้ช ีแม่นํา้มลู แม่นํา้เลย และแม่นํา้สงคราม

รวมระยะทาง 350 กโิลเมตร สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่8 

จ.ขอนแก่น 1 ฉบบั 10,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 250,060,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,030,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 65,100 หน่วย)

45,690,000             บาท

39,280,000             บาท

19,670,000             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้น่าน 

อ.เวยีงสา จ.น่าน เนื้อดนิประมาณ 398,300 ลบ.ม. 23,360,000             บาท

(6) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ยม 

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั เนื้อดนิประมาณ 171,100 ลบ.ม. 10,430,000             บาท

กระทรวงคมนาคม

กรมเจา้ท่า

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

(2) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้เจา้พระยา

อ.เมอืงอ่างทอง จ.อ่างทอง, อ.พรหมบรุ ีอ.เมอืงสงิหบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ีและอ.สรรพยา 

จ.ชยันาท เนื้อดนิประมาณ 800,000 ลบ.ม.

(4) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ท่าจนี 

อ.สามพราน จ.นครปฐม ถงึ อ.กระทุ่มแบน อ.เมอืงสมทุรสาคร อ.บา้นแพว้

จ.สมทุรสาคร เนื้อดนิประมาณ 332,000 ลบ.ม.

(3) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ท่าจนี 

อ.เมอืงสุพรรณบรุ ีอ.ศรปีระจนัต ์อ.สามชกุ อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบรุ ี

ถงึ อ.เมอืงชยันาท จ.ชยันาท เนื้อดนิประมาณ 683,000 ลบ.ม.

348



(7) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ยม 

อ.ลอง จ.แพร่ (ช่วง 1) เนื้อดนิประมาณ 400,000 ลบ.ม. 18,090,000             บาท

(8) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ยม 

อ.ลอง จ.แพร่ (ช่วง 2) เนื้อดนิประมาณ 233,000 ลบ.ม. 10,790,000             บาท

(9) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ภายในประเทศทีแ่ม่นํา้ปิง 

อ.เมอืงนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์เนื้อดนิประมาณ 1,405,000 ลบ.ม. 78,720,000             บาท

7,195,992,600         บาท

1. งบลงทนุ 7,195,992,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,195,992,600         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,195,992,600         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 88,000,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบควบคมุงานและบาํรงุรกัษา 1 รายการ 88,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 147,316,100            บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 25,014,800             บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม 

และรอ้ยเอด็ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 155,700                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 155,700                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,435,300              บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั พทัลงุ และสงขลา ความยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 374,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 374,600                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,216,400              บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเข่ือนป้องกนัตลิ่งรมิแม่น้ําภายในประเทศ
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(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก กาํแพงเพชร 

และเพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 97,000                  บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,991,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,000                  บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,494,000              บาท

(1.4) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 

1 รายการ 3,562,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.5) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนบน 1 รายการ 3,562,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.6) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง 1 รายการ 3,562,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,037,500              บาท

(1.8) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง ระยะ

ที ่2 1 รายการ 1,900,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
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(1.9) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนบน ระยะที ่2 

1 รายการ 1,900,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(1.10) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง ระยะที ่2 

1 รายการ 1,900,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4,500 เมตร 

1 รายการ 499,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,987,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 499,500                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,087,500              บาท

(3) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นรมิแม่นํา้ภายในประเทศ 

บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง  1 รายการ 30,535,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท

(4) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นรมิแม่นํา้

ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออก 

และภาคใต ้1 รายการ 30,535,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,464,300              บาท
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(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูเขือ่นป้องกนัตลิง่และบาํรงุรกัษา

ระบบ ระยะที ่4 1 รายการ 8,142,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,142,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,457,100              บาท

(6) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 รายการ 4,687,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,687,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,312,500              บาท

(7) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่

รมิแม่นํา้มลู ระยะที ่1 1 รายการ 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(8) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่

รมิแม่นํา้ยม 1 รายการ 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(9) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่

รมิแม่นํา้น่าน ระยะที ่1 1 รายการ 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(10) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง ระยะที ่2  

1 รายการ 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

352



(11) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออกและภาคใต ้

ระยะที ่2 1 รายการ 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(12) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูเขือ่นป้องกนัตลิง่

และบาํรงุรกัษาระบบ ระยะที ่5  1 รายการ 2,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท

(13) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้

ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน ระยะที ่2 

1 รายการ 2,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 6,960,676,500         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 43,460,000             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณศาล

เจา้แม่คลองทอง หมู่ที ่8 ตาํบลบางเลน อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 338 เมตร 1 แห่ง 5,849,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,800,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,770,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,430,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,750,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,849,600              บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้จกัราช หมู่ที ่4 บา้นขาม ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,992 เมตร 1 แห่ง 3,043,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 118,500,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 41,650,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,007,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,043,000              บาท
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(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละถนน คสล. 

บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัจนัทน ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก

ความยาว 672 เมตร 1 แห่ง 2,623,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 103,500,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,677,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,623,000              บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นดอนสวรรค ์(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 640 เมตร 

1 แห่ง 8,350,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,150,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,872,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,127,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,939,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,350,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,860,600              บาท

(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นหนิลาด หมู่ที ่6 ถงึบา้นแสนตอ หมู่ที ่10 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลกดุชมภ ูอาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,270 เมตร 1 แห่ง 18,376,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,650,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,947,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,166,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,159,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,376,400             บาท

(7) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 บา้นเกาะสวรรค ์

ตาํบลเกาะเทโพ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ี

ความยาว 1,425 เมตร 1 แห่ง 2,820,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 108,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,150,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,829,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,820,800              บาท
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(8) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 บา้นหาดทนง ตาํบลหาดทนง  

อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 1,410 เมตร 1 แห่ง 2,415,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 108,850,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,934,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,415,300              บาท

(9) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง บา้นท่าเมอืงใหม่ หมู่ที ่9-6 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ)

 ตาํบลหว้ยขะยุง อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,543 เมตร 1 แห่ง 18,376,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 79,650,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,947,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,166,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,159,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,376,400             บาท

(10) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณชมุชนบา้นพนัธุวงษ ์

ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 728 เมตร 1 แห่ง 2,474,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 104,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,959,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,678,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 43,888,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,474,700              บาท

(11) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองวดับงึตาหอม ตาํบลดอนเกาะกา 

อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 3,158,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,612,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,228,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,158,400              บาท

(12) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บรเิวณ หมู่ที ่7 (ต่อเนื่อง) 

ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ความยาว 400 เมตร 

1 แห่ง 17,689,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,910,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,220,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,689,700             บาท
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(13) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน ปากคลองท่าฬ่อ หมู่ที ่2 ตาํบลท่าฬ่อ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 7,104,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,855,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,164,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,104,900              บาท

(14) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นตึด๊ หมู่ที ่10 ตาํบลพระพทุธบาท 

อาํเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 5,767,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,488,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,767,100              บาท

(15) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นท่าชา้ง หมู่ที ่2 ตาํบลเนนิมะกอก 

อาํเภอบางมลูนาก จงัหวดัพจิติร ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง 3,435,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,157,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,435,300              บาท

(16) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลาถงึสะพาน

หนิขวาง ณ บา้นตลาดเก่า ตาํบลกระบีใ่หญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่(ระยะที ่2)

 ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง 6,276,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,432,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,276,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,043,800             บาท

(17) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง (ช่วงที ่2) บรเิวณดา้นหลงัโรงพยาบาล

มะการกัษถ์งึวดัดงสกั หมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 ตาํบลท่ามะกา 

อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 743 เมตร 1 แห่ง 22,206,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,790,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,206,000             บาท

356



(18) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่7 ตาํบลวงัขนาย อาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 1,109,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,109,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,621,200              บาท

(19) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ช่วงที ่1) หมู่ที ่2 ตาํบลหนองหญา้ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 622 เมตร 1 แห่ง 18,714,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 63,300,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,714,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,884,400              บาท

(20) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัท่ากระทุ่ม หมู่ที ่1 

ตาํบลแสนตอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ี

ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 11,030,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,030,200             บาท

(21) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิฝัง่ลาํนํา้ปาว พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะที ่1) 

บรเิวณจากสะพาน ค.ส.ล.หนา้วดัใตโ้พธิ์คํา้ไปทางทศิใตฝ้ัง่ขวา 

เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ความยาว 1,190 เมตร 1 แห่ง 7,915,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,110,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,045,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,915,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,149,300             บาท

(22) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่าเยีย่ม หมู่ที ่6 ตาํบลลาํช ี

อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง 2,509,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,230,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,509,000              บาท
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(23) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นเกาะฝ้าย หมู่ที ่4 ตาํบลยางสูง 

อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แห่ง 8,924,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,924,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,524,600              บาท

(24) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นเกาะหม ูหมู่ที ่1 ตาํบลท่ามะเขอื 

อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 6,599,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,139,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,599,900              บาท

(25) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นหว้ยซนั หมู่ที ่4 ตาํบลศิลา 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที ่1) ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 7,719,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,654,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,719,600              บาท

(26) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นบงึสวางค ์หมู่ที ่5 ตาํบลบงึเนยีม 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น (ช่วงที ่2) ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 1,500,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,100,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,542,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,057,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,500,700              บาท

(27) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นคยุโพธิ์ หมู่ที ่6 ตาํบลบงึเนยีม 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง 18,726,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 63,340,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,726,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,912,600             บาท
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(28) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์

วดัสลกัเหนอื ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง 2,276,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 61,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,276,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,975,500             บาท

(29) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองดาวเรอืง หมู่ที ่11 ตาํบลพลบัพลา อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 1,176 เมตร 1 แห่ง 2,159,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,880,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,201,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,159,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,519,600             บาท

(30) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู หมู่ที ่15 บา้นโคกกลาง 

เทศบาลตาํบลทุ่งศรชีมุพล (ตอน 2) อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์

ความยาว 757 เมตร 1 แห่ง 1,834,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,491,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,834,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,130,500             บาท

(31) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบา้นท่าหลวง หมู่ที ่5 ตาํบลท่าหลวง 

อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 5,619,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,340,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,619,100              บาท

(32) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณศาลเจา้พ่อหลกัเมอืงบางคลา้ ตาํบลบางคลา้ อาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 77 เมตร 1 แห่ง 3,878,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,878,300              บาท
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(33) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณ หมู่ที ่2 ตาํบลบางหลวง 

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง 11,383,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,829,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,391,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,383,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,054,300              บาท

(34) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลบางหลวง 

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 947 เมตร 1 แห่ง 20,824,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,437,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,824,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,500,100              บาท

(35) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่7 ตาํบลโพงาม อาํเภอสรรคบรุ ี

จงัหวดัชยันาท ความยาว 403 เมตร 1 แห่ง 4,211,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,608,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,211,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,345,300              บาท

(36) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้คาํ (ทัง้ 2 ฝัง่) หมู่ที ่1, 2, 9, 11 ตาํบลป่าสกั 

อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,635 เมตร 1 แห่ง 13,354,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,205,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,354,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,030,700              บาท

(37) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 ตาํบลตลกุ อาํเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง 3,642,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,789,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,715,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,430,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,642,900              บาท
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(38) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลคุง้สาํเภา 

อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ความยาว 419 เมตร 1 แห่ง 11,659,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,721,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,567,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,659,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,494,200              บาท

(39) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่1) บา้นท่าแกทอง หมู่ที ่22 

ตาํบลลุม่ลาํช ีอาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 597 เมตร 1 แห่ง 1,836,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,540,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,836,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,177,600             บาท

(40) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่าแก หมู่ที ่2 ตาํบลลุม่ลาํช ี

อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 476 เมตร 1 แห่ง 5,636,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,150,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,255,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,636,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,258,400             บาท

(41) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พรม (เพิม่เตมิ) บา้นไร่ หมู่ที ่7 บา้นท่าขาม 

หมู่ที ่8 และบา้นท่าเดือ่ หมู่ที ่9 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 

จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,207 เมตร 1 แห่ง 27,251,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 100,190,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,158,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,251,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,779,700             บาท

(42) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก พื้นทีโ่บราณสถานถํา้พระ และพื้นทีใ่กลเ้คยีง

สาํนกังานเทศบาลตาํบลแม่ยาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

ความยาว 916 เมตร 1 แห่ง 10,027,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,441,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,027,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,357,800              บาท
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(43) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้งาว (ทัง้ 2 ฝัง่) ตาํบลหลา่ยงาว, ตาํบลม่วงยาย 

อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,420 เมตร 1 แห่ง 17,342,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,280,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,342,000             บาท

(44) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นโนนเชอืก หมู่ที ่3 บรเิวณโรงเรยีน

บา้นโนนเชอืก-วดัโนนเชอืก ตาํบลสม้ป่อย อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมู ิ

ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 589,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,220,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,969,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,661,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 589,600                บาท

(45) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นโนนเปลอืย หมู่ที ่16 

บรเิวณท่ากกโดน ตาํบลตลาดแรง้ อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิ

ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง 228,300                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,950,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 228,300                บาท

(46) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นปากคนัฉู หมู่ที ่14 ตาํบลลุม่ลาํช ี

อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 548,300                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,270,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 548,300                บาท

(47) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าตะเภา เทศบาลเมอืงชมุพร อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัชมุพร ความยาว 624 เมตร 1 แห่ง 2,471,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,490,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,471,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,082,100             บาท
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(48) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้หลงัสวน (ระยะที ่2) ซอย 7 ถนนหลงัสวน 

อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง 3,276,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,276,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,010,000             บาท

(49) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าตะเภา ตาํบลหาดพนัไกร อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัชมุพร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 9,101,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,300,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,101,000              บาท

(50) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บา้นท่าบนัได หมู่ที ่1 ตาํบลเวยีงเหนอื 

อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง 569,700                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,291,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 569,700                บาท

(51) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัไทรมา้เหนอื ตาํบลไทรมา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี

ความยาว 197 เมตร 1 แห่ง 1,602,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,466,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,602,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,043,900             บาท

(52) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัใหญ่ ตาํบลแม่กลอง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แห่ง 9,253,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,791,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,253,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,754,700              บาท
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(53) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บา้นสนัตน้แหน หมู่ที ่12 ตาํบลเวยีงเหนอื 

อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง 1,724,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,446,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,724,700              บาท

(54) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั ถนนสายโรงชา้ง (ช่วงสะพานท่าประดู่)

หมู่ที ่4 ตาํบลนาวง อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 1,237 เมตร 

1 แห่ง 11,446,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 57,230,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,446,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,318,000             บาท

(55) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั หมู่ที ่1 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

ตาํบลบางด ี(บรเิวณวดับางด)ี อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 

ความยาว 1,341 เมตร 1 แห่ง 19,065,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,885,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,065,000             บาท

(56) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปาง และปรบัปรงุภมูทิศันถ์ ํา้วงัพระยาพชิยัสงคราม

 หมู่ที ่4 ตาํบลหนองบวั อาํเภอรษัฎา จงัหวดัตรงั 

ความยาว 871 เมตร 1 แห่ง 1,209,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,296,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,340,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,209,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,746,400              บาท

(57) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นป่ายางเหนอื หมู่ที ่2 ตาํบลย่านร ี

อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 2,118,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,840,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,118,300              บาท
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(58) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ บรเิวณตลาดเก่าเสาวภา 

ตาํบลองครกัษ ์อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 

ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง 4,571,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,292,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,571,100              บาท

(59) เขือ่นป้องกนัตลิง่เลยีบคลองเจดยีบู์ชา ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ที ่1 

(เชื่อมต่ออบต.ศรษีะทอง) ตาํบลธรรมศาลา อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 5,757,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,757,100              บาท

(60) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณท่านํา้หนา้ 

วดับางเลน ตาํบลบางเลน อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 103 เมตร 1 แห่ง 1,278,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,278,300              บาท

(61) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองพระยากงฝัง่เหนอื ตาํบลพระประโทน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 6,023,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,351,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,880,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,446,700              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,023,500              บาท

(62) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้ท่าจนี 

บรเิวณหนา้วดับางปลา (เชื่อมต่อโครงการก่อสรา้ง) หมู่ที ่3 ตาํบลบางปลา 

อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง 4,438,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,300              บาท
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(63) เขือ่นป้องกนัตลิง่คสล.พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันเ์ลยีบคลองเจดยีบู์ชา 

หมู่ที ่3,9 ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 792 เมตร 1 แห่ง 2,107,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,556,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,511,400             บาท

(64) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที ่3) 

ตาํบลบางแขม อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง 6,579,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,119,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,579,900              บาท

(65) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล. รมิแม่นํา้นครชยัศร ีหมู่ที ่1,3,5 ตาํบลวดัละมดุ 

อาํเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง 23,508,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,683,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,174,100             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,508,900             บาท

(66) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นไชยบรุ ีหมู่ที ่1 ตาํบลไชยบรุ ี

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 166 เมตร 1 แห่ง 1,067,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,970,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,048,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,854,600              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,067,000              บาท

(67) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นตาลปากนํา้ หมู่ที ่2 ตาํบลไชยบรุ ี

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 12,298,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,820,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,298,000             บาท
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(68) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้มาศ หมู่ที ่12 ตาํบลประสุข อาํเภอชมุพวง 

จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,033 เมตร 1 แห่ง 11,270,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,420,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,270,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,037,200             บาท

(69) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้จกัราช บรเิวณบา้นประตูชยั หมู่ที ่14 

ตาํบลในเมอืง อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 3,837,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,559,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,837,300              บาท

(70) เขือ่นป้องกนัตลิง่พงั หมู่ที ่1 ตาํบลนบพติาํ อาํเภอนบพติาํ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 1,036,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,998,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,036,600              บาท

(71) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บา้นบางมะฝ่อ หมู่ที ่1 

และ หมู่ที ่2 ตาํบลบางมะฝ่อ อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์

ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง 8,026,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,200,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,026,100              บาท

(72) เขือ่นป้องกนัตลิง่พงัรมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2,6 ตาํบลนครสวรรค ์

อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,112 เมตร 1 แห่ง 23,609,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,546,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,609,200             บาท
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(73) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ระยะที ่1) พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

ตัง้แต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้มแม่นํา้น่าน ฝัง่ตรงขา้มวดัปากนํา้โพเหนอื 

ตาํบลปากนํา้โพ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 802 เมตร 

1 แห่ง 28,016,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 103,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,776,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,016,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,208,000             บาท

(74) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่1 ตาํบลทบักฤช อาํภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง 8,196,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,370,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,196,100              บาท

(75) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 เทศบาลตาํบลพยุหะ 

อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 517 เมตร 1 แห่ง 15,763,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,231,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,763,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,005,200              บาท

(76) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5,6,7 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

ตาํบลย่านมทัร ีอาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 412 เมตร 

1 แห่ง 13,538,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,538,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,441,800              บาท

(77) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัศาลาแดงเหนอื 

หมู่ที ่2 ตาํบลเชยีงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี

ความยาว 124 เมตร 1 แห่ง 4,618,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,340,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,618,300              บาท
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(78) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน อาํเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 3,557,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,068,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,623,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,557,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,886,800             บาท

(79) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณวดัอรณุโรจนแ์ละโรงเรยีนบา้นอาจญา 

หมู่ที ่5 บา้นอาจญา ตาํบลนํา้เขยีว อาํเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์

ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 4,265,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,464,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,265,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,674,200             บาท

(80) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นนํา้ลดั ตาํบลนาปงั อาํเภอภเูพยีง 

จงัหวดัน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง 11,127,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,127,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,640,300              บาท

(81) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่2-หมู่ที ่3 ตาํบลท่าเสน 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 5,278,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,120,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,739,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,103,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,278,000              บาท

(82) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณบา้นสวนตาล,บา้นดอนแกว้ 

เทศบาลเมอืงน่าน อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แห่ง 18,211,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 61,599,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,211,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,039,100              บาท
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(83) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นบปุผาราม หมู่ที ่9 ตาํบลฝายแกว้ 

อาํเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง 2,107,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,550,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,107,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,505,600             บาท

(84) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ฮี้ บา้นป่งไฮ หมู่ที ่1 ตาํบลป่งไฮ อาํเภอเซกา 

จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 2,648,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,370,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,648,300              บาท

(85) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าเรอื หมู่ที ่7 (ระยะที ่2) 

ตาํบลท่าม่วง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 880 เมตร 1 แห่ง 10,134,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,752,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,134,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,034,000             บาท

(86) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโบสถ ์หมู่ที ่1 

ตาํบลบางกระบอื อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี

ความยาว 308 เมตร 1 แห่ง 1,530,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,622,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,530,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,153,100             บาท

(87) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณหนา้วดัชนิวราราม (ระยะที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลบางขะแยง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 95 เมตร 1 แห่ง 5,758,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,758,300              บาท

370



(88) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัตาํหนกั หมู่ที ่1 

ตาํบลสามโคก อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 209 เมตร 1 แห่ง 8,575,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,510,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,575,600              บาท

(89) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณหนา้วดัเจดยีท์อง หมู่ที ่1 ตาํบลคลองควาย อาํเภอสามโคก 

จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 101 เมตร 1 แห่ง 5,409,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,131,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,409,300              บาท

(90) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กยุบรุ ีบรเิวณวดัไร่บนอดุมพลาราม 

หมู่ที ่2 ตาํบลหาดขาม อาํเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ความยาว 1,040 เมตร 1 แห่ง 2,094,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,214,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,866,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,094,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,253,100             บาท

(91) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางสะพาน หมู่ที ่8 ตาํบลแม่ราํพงึ 

อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 1,115 เมตร 1 แห่ง 13,522,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,750,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,767,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,522,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,460,200              บาท

(92) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีหมู่ที ่1 ตาํบลศรมีหาโพธ ิ

อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 1,542,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,716,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,542,900              บาท
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(93) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู เชงิสะพานมติรภาพ บา้นปรงิ 

ตาํบลบะ อาํเภอท่าตูม - บา้นยางขามเฒ่า ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ี

จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 896 เมตร 1 แห่ง 13,660,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,810,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,660,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,565,400              บาท

(94) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีชมุชนโคกกะจะ ตาํบลหนา้เมอืง

อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 396 เมตร 1 แห่ง 10,437,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,768,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,771,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,437,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,558,800              บาท

(95) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้แม่ทบัทมิ 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี

ความยาว 608 เมตร 1 แห่ง 2,341,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 63,363,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,341,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,320,500             บาท

(96) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัโพธิ์ทอง หมู่ที ่4 

ตาํบลบา้นทาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 250 เมตร 

1 แห่ง 5,000,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,174,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,900              บาท

(97) งานปรบัปรงุซ่อมแซมเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง 

บรเิวณหนา้โรงพยาบาลบา้นสรา้ง ตาํบลบางกระเบา อาํเภอบา้นสรา้ง 

จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 95 เมตร 1 แห่ง 761,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,482,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 761,200                บาท
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(98) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้พ่อ (ต่อเนื่อง

เขือ่นเดมิ) หมู่ที ่7 ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี

ความยาว 596 เมตร 1 แห่ง 19,252,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,117,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,053,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,252,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,811,400             บาท

(99) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่7 ตาํบลบา้นคลงั อาํเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แห่ง 2,047,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,986,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,047,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,002,000             บาท

(100) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ ระยะ 3) 

บรเิวณ หมู่ที ่1, 2 ตาํบลบา้นโพ อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง 10,235,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,115,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,646,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,235,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,232,700              บาท

(101) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณท่าดนิแดง หมู่ที ่2 

ตาํบลท่าดนิแดง อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 505 เมตร 

1 แห่ง 8,331,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,080,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,232,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,331,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,516,000              บาท
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(102) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่5 และ หมู่ที ่6 ตาํบลบา้นคลงั 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 636 เมตร 1 แห่ง 20,306,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,685,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,306,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,618,900             บาท

(103) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล บรเิวณ หมู่ที ่3 ตาํบลพระขาว 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง 3,167,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,100,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,456,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,167,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,477,300             บาท

(104) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยแรง้หนา้วดับางปรอื หมู่ที ่8 

ตาํบลหว้ยแรง้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 5,755,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,900,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,755,100              บาท

(105) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง บา้นอดุมเกษตร หมู่ที ่3 - บา้นสนามชยั

หมู่ที ่10 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลหว้ยขะยุง อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 770 เมตร 1 แห่ง 23,593,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,530,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,593,200             บาท

(106) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ บรเิวณโรงเรยีนบา้นเวยีงลอ ตาํบลลอ 

อาํเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ความยาว 386 เมตร 1 แห่ง 1,190,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,190,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,088,000             บาท
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(107) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยหนองจอก พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัหนองจอก หมู่ที ่6 ตาํบลหนองจอก อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 3,680,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,402,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,680,700              บาท

(108) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บรเิวณบา้นบอน หมู่ที ่7 ตาํบลปง 

อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 6,855,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,855,100              บาท

(109) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพงังา บา้นบางทอ้น หมู่ที ่7 ตาํบลนบปรงิ 

(ช่วงที ่3) อาํเภอเมอืงพงังา จงัหวดัพงังา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 3,865,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,865,600              บาท

(110) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล บา้นในเหล และบา้นเลด็ตอก หมู่ที ่2 

และ หมู่ที ่3 ตาํบลเหล อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา ความยาว 1,000 เมตร 

1 แห่ง 4,201,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,733,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,638,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,473,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,113,500              บาท
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(112) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้บรเิวณวดัวหิารสูง หมู่ที ่3 

ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง 5,698,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,420,100             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,698,400              บาท

(113) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (กลุม่ตน้มะเดือ่) หมู่ที ่8 ตาํบลฆะมงั 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 337 เมตร 1 แห่ง 13,681,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,320,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,681,200             บาท

(114) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3 ตาํบลท่าโพธิ์ อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 406 เมตร 1 แห่ง 2,275,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 61,564,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,275,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,940,800             บาท

(115) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่4 ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง 2,275,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 61,561,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,275,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,937,900             บาท

(116) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่9 ตาํบลวงฆอ้ง อาํเภอพรหมพริาม 

จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 7,278,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,240,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,939,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,023,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,278,100              บาท
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(117) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 บา้นบางบา้ ตาํบลชมุแสงสงคราม 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 568 เมตร 1 แห่ง 2,106,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,530,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,106,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,486,400             บาท

(118) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่5 

ตาํบลจอมทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 18,215,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 61,612,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,215,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,048,300              บาท

(119) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่9 บา้นท่าไมร้วก 

ตาํบลท่าไมร้วก อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 3,990,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,347,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,593,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,990,500              บาท

(120) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 บา้นท่ากระเทยีม 

ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 665 เมตร  1 แห่ง 12,548,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,548,800             บาท

(121) ปรบัปรงุเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั (ทดแทนบรเิวณทีช่าํรดุเสยีหาย

ตัง้แต่หนา้พพิธิภณัฑ ์หลม่ศกัดิ์ ถงึสะพานท่ากกโพธิ์) ตาํบลหลม่สกั 

อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 204 เมตร 1 แห่ง 3,992,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,714,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,992,300              บาท
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(122) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่2, หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นปง 

อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แห่ง 11,415,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,998,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,702,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,415,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,880,700              บาท

(123) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นวงัวน หมู่ที ่3 ตาํบลสบสาย 

อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 261 เมตร 1 แห่ง 1,188,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,769,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,058,200             บาท

(124) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่4 บา้นปากจอกตะวนัตก 

ตาํบลทุ่งแลง้ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 5,278,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,278,300              บาท

(125) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้นภกัดถีงึ

หมู่บา้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ขวา) ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 5,678,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(126) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้นภกัดถีงึ

หมู่บา้นสงิหเ์ทา (ฝัง่ซา้ย) ตาํบลกะทู ้อาํเภอกะทู ้จงัหวดัภเูก็ต 

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 5,678,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท
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(127) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยชม บา้นหว้ยเป้า หมู่ที ่4 ตาํบลปากชม 

อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,423 เมตร 1 แห่ง 23,286,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,286,800             บาท

(128) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหว้ยชนั ตาํบลขามเรยีง 

อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง 5,515,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,216,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,272,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,544,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,515,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,885,000              บาท

(129) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นเลงิใต ้หมู่ที ่3,12 ตาํบลเลงิใต ้

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 5,558,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,280,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,558,300              บาท

(130) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีท่าวงัมล หมู่ที ่1 ตาํบลโพนงาม 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง 1,219,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,219,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,303,900             บาท

(131) เขือ่นป้องกนัตลิง่ลาํนํา้แม่ยวม บรเิวณหลงัวดัสุพรรณรงัษ ี(ดา้นใตส้ะพาน

ขา้มลาํนํา้ยวม) เขตเทศบาลตาํบลแม่สะเรยีง อาํเภอแม่สะเรยีง 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 5,678,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท

(132) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปาย หมู่ที ่1 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นปางหม ู

อาํเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 18,980,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,980,000             บาท
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(133) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าเยีย่ม หมู่ที ่10 ตาํบลคอ้เหนอื 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แห่ง 1,167,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,167,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,952,800             บาท

(134) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํทวนฝัง่ขวา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัยโสธร ความยาว 527 เมตร 1 แห่ง 2,066,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 57,200,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,066,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,668,000             บาท

(135) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํทวนฝัง่ซา้ย ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัยโสธร ความยาว 391 เมตร 1 แห่ง 3,728,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,728,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,391,500             บาท

(136) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นปากบุ่ง หมู่ที ่1 ตาํบลพระธาต ุ

อาํเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 14,281,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,281,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,693,200              บาท

(137) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่11 ตาํบลหน่อม

อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง 4,593,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,950,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,762,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,593,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,593,500              บาท
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(138) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นขวา้งใหญ่ หมู่ที ่8 ตาํบลมะบา้ 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 297 เมตร 1 แห่ง 12,246,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,620,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,876,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,246,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,559,800              บาท

(139) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหงาว ระยะที ่2 (ทัง้ 2 ฝัง่) 

เทศบาลตาํบลหงาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัระนอง ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง 20,133,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,137,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,053,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,107,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,133,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,843,500              บาท

(140) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัท่าผา และอาคารศูนย์

การประชมุอาํเภอบา้นโป่ง หมู่ที ่1 ตาํบลท่าผา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 1,699,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,784,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,810,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,274,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,699,400              บาท

(141) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดับา้นกลว้ย ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 345 เมตร 1 แห่ง 6,167,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,738,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,773,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,547,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,167,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,249,200              บาท

(142) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่1 ตาํบลนครชมุน ์

อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 384 เมตร 1 แห่ง 7,872,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,129,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,259,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,872,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,237,900              บาท

381



(143) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง เริม่จากสะพานท่าเสาถงึหลงั

โรงงานราชาชูรส หมู่ที ่16 ตาํบลท่าผา อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 1,525 เมตร 1 แห่ง 28,366,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 104,290,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,991,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,366,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,931,500             บาท

(144) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที ่4 ตาํบลนายาง

อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง (จดุที ่1) ความยาว 938 เมตร 1 แห่ง 12,501,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,445,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,114,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,501,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,829,400              บาท

(145) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที ่4 ตาํบลนายาง 

อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง (จดุที ่2) ความยาว 961 เมตร 1 แห่ง 12,503,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,451,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,114,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,503,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,833,600              บาท

(146) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นดงเจรญิ หมู่ที ่10 เชื่อมบา้นดงเหนอื

หมู่ที ่8 ตาํบลวงัผาง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู 

ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 1,222,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,640,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,222,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,366,300             บาท
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(147) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยชม บา้นเทยีน หมู่ 5 ตาํบลปากชม 

อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,364 เมตร 1 แห่ง 11,587,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,650,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,587,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,478,900             บาท

(148) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้เสยีว บา้นสงยาง หมู่ที ่5, 11 ตาํบลกงุ 

อาํเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 769 เมตร 1 แห่ง 9,007,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,269,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,007,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,795,800              บาท

(149) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยทบัทนั บา้นโนนสาวสวย หมู่ที ่5, 

หมู่ที ่11 ตาํบลบงึบูรพ ์อาํเภอบงึบูรพ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,758,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,758,300              บาท

(150) เขือ่นป้องกนัตลิง่ และปรบัปรงุภมูทิศันห์ว้ยเดยีก บา้นกกกอก หมู่ที ่12, 

บา้นพงัเมก็ หมู่ที ่4, บา้นทบัสอ หมู่ที ่2, บา้นงิ้วด่อน หมู่ที ่1 อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัสกลนคร ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง 4,438,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,160,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,438,700              บาท

(151) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าสาวเอ ้หมู่ที ่15 

ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ความยาว 737 เมตร 1 แห่ง 20,813,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,399,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,473,400              บาท
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(152) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ระยะที ่1) บา้นท่างาม หมู่ที ่4 

ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ความยาว 286 เมตร 

1 แห่ง 10,383,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,199,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,383,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,759,400              บาท

(153) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกใต ้หมู่ที ่6 

ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง 16,876,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,936,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,876,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,786,800              บาท

(154) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา ฝัง่ทศิใตข้องทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 

43 เขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง 8,216,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,390,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,216,100              บาท

(155) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัรอเจรญิ (ระยะที ่2) 

ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 357 เมตร 1 แห่ง 1,228,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,012,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,919,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,838,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,228,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,026,100              บาท
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(156) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองแควออ้ม บรเิวณหนา้วดัเหมอืงใหม่ 

ตาํบลเหมอืงใหม่ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ความยาว 305 เมตร 1 แห่ง 9,556,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,918,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,209,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,418,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,556,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,733,700              บาท

(157) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองออ้ม พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัขวญัเมอืง หมู่ที ่8 ตาํบลบางกร่าง อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี

ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง 2,632,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,096,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,821,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,642,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,632,400              บาท

(158) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองวดัประชาและ

บรเิวณคุง้ตาทดั ตาํบลปลายโพงพาง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม

ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 6,648,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,440,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,703,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,648,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,088,000              บาท

(159) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าคา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัเทพประสทิธิ์คณาวาส หมู่ที ่1 ตาํบลท่าคา อาํเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 2,984,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,940,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,821,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,642,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,984,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,491,900              บาท
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(160) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัโพธิ์งาม หมู่ที ่2 ตาํบลบางนกแขวก อาํเภอบางคนท ี

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 223 เมตร 1 แห่ง 5,688,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,900,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,720,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,490,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,688,800              บาท

(161) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละ

ท่าเทยีบเรอื บรเิวณวดับางพรม หมู่ที ่5 ตาํบลบางชา้ง อาํเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 3,672,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,999,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,462,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,863,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,672,400              บาท

(162) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละ

ท่าเทยีบเรอื บรเิวณวดัเกษมสรณาราม ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 162 เมตร 1 แห่ง 5,348,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,888,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,305,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,348,900              บาท

(163) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดับางกลว้ย หมู่ที ่4 ตาํบลโรงหบี อาํเภอบางคนท ี

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 304 เมตร 1 แห่ง 1,174,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,096,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,192,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,174,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,936,400             บาท

(164) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัโบสถ ์หมู่ที ่5 ตาํบลบางกุง้ อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 

ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 2,277,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,999,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,277,300              บาท
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(165) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณ หมู่ที ่4 ถงึ หมู่ที ่3 

บา้นท่าระบาด ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 

ความยาว 549 เมตร 1 แห่ง 12,223,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,548,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,223,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,386,100              บาท

(166) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน บรเิวณวดัใหญ่บา้นบ่อ หมู่ที ่3 

ตาํบลบา้นบ่อ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 328 เมตร 1 แห่ง 12,221,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,540,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,221,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,380,500              บาท

(167) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัเทพรตันาราม หมู่ที ่1 

ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 

ความยาว 158 เมตร 1 แห่ง 5,119,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,596,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,798,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,679,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,119,100              บาท

(168) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่2, หมู่ที ่3 ตาํบลบางยาง 

อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 428 เมตร 1 แห่ง 1,744,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,160,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,049,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,744,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,365,900             บาท

(169) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณชมุชนบา้นพนัธุวงษ ์

ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร (ระยะที ่2) 

ความยาว 702 เมตร 1 แห่ง 47,780,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 102,360,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 20,580,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,780,000             บาท
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(170) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน พื้นทีช่มุชนวดัวสิุทธาราม หมู่ที ่4 

ตาํบลบางกระเจา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง 20,825,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,440,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,825,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,502,300              บาท

(171) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณตลาดสดเขาฉกรรจ ์

อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 315 เมตร 1 แห่ง 5,529,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 31,350,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,287,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,575,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,529,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,957,500              บาท

(172) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัแก่งคอย (ระยะ 4) 

อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 560 เมตร 1 แห่ง 15,228,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,270,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,878,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,228,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,162,700              บาท

(173) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดับา้นชุง้ (ระยะ 2) 

ตาํบลเรงิราง อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 3,115,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,837,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,115,700              บาท

(174) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณหนา้อาํเภอเสาไห ้อาํเภอเสาไห ้

จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 508 เมตร 1 แห่ง 12,218,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,740,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,174,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,348,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,218,000             บาท
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(175) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่5 ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 1,357,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,140,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,357,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,726,300             บาท

(176) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัชุง้ (ระยะที ่2) 

ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 9,658,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,328,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,556,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,658,200              บาท

(177) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่1 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเสาไห ้

จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 1,821,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,543,200             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,821,500              บาท

(178) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 บา้นมอญ และ หมู่ที ่1 

บา้นชปีะขาว ตาํบลพระงาม อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี

ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง 758,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 16,509,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,586,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,164,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 758,900                บาท

(179) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ,หมู่ที ่5 ตาํบลโรงชา้ง 

อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 343 เมตร 1 แห่ง 10,978,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,270,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,879,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,411,500              บาท
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(180) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณ หมู่ที ่1 

บรเิวณหนา้วดัแจง้พรหมนคร ตาํบลตน้โพธิ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี

ความยาว 359 เมตร 1 แห่ง 10,978,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,520,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,127,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,255,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,978,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,158,600              บาท

(181) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นวงัปรงิ 

ตาํบลท่าพญา อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 684 เมตร 1 แห่ง 1,530,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,530,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,132,000             บาท

(182) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่4 บา้นบางขดุ ตาํบลประศุก 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 567 เมตร 1 แห่ง 11,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 57,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,466,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,134,000             บาท

(183) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่5 ตาํบลวดัเกาะ อาํเภอศรสีาํโรง 

จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 310 เมตร 1 แห่ง 98,300                  บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,696,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,124,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,473,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,300                  บาท

(184) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3-4 (หนา้วดัท่าเกย) 

ตาํบลป่ากมุเกาะ อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 592 เมตร 

1 แห่ง 1,834,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 47,486,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,525,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,834,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,125,700             บาท
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(185) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณ หมู่ที ่1 ตาํบลวงันํา้ซบั 

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 805 เมตร 1 แห่ง 17,155,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,504,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,155,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,235,000              บาท

(186) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัโลกาทพิยาราม 

ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 230 เมตร 

1 แห่ง 1,805,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,527,200             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,805,500              บาท

(187) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดับางซอ ตาํบลบางตะเคยีน 

อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 540 เมตร 1 แห่ง 12,240,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,600,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,938,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,240,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,422,000              บาท

(188) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าม่วง หมู่ที ่1 ตาํบลท่าม่วง 

อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 590 เมตร 1 แห่ง 10,866,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,157,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,056,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,866,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,234,300              บาท

(189) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่างาม หมู่ที ่14 ตาํบลหวัขวาง 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แห่ง 1,425,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,893,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,408,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,425,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,058,800             บาท
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(190) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3 ตาํบลวงันํา้ซบั 

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 781 เมตร 1 แห่ง 17,134,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,435,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,113,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,134,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,187,300              บาท

(191) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพมุดวง บรเิวณวดัสุวรรณโกฎ ิหมู่ที ่2 

ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 210 เมตร 

1 แห่ง 5,238,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 17,960,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,238,300              บาท

(192) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณ หมู่ที ่1 ตาํบลกระเบื้อง 

อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง 2,001,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท

(193) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณ หมู่ที ่10 ตาํบลกระเบื้อง 

อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง 2,001,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,800,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,001,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,214,600             บาท

(194) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู หมู่ที ่1 บา้นโพนครก ตาํบลโพนครก 

อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 5,768,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,490,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,768,300              บาท
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(195) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พอง (ระยะที ่1) บรเิวณบา้นโนนสาํราญ 

หมู่ที ่8 และบา้นสมสนุก หมู่ที ่14 ตาํบลนากอก อาํเภอศรบีญุเรอืง 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 5,555,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,700,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,555,100              บาท

(196) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่2 ตาํบลบางจกั 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 2,478,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,200,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,478,300              บาท

(197) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่3 (ใตว้ดัสามประชมุ) 

ตาํบลบางระกาํ อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 532 เมตร 1 แห่ง 13,586,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,957,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,586,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,550,300              บาท

(198) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย แนวเขือ่นเทศบาลเดมิ หมู่ที ่3 

ตาํบลอ่างแกว้ อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 1,506,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,680,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,292,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,881,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,506,100              บาท

(199) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแปดแกว้ หนา้วดักลางราชครูธาราม 

ตาํบลหวัตะพาน อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 

1 แห่ง 2,257,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 14,978,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,257,000              บาท
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(200) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้ชมุชนย่อยที ่1 และที ่2 

(หมู่บา้นนํา้วน) เขตเทศบาลตาํบลป่าโมก อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง

ความยาว 647 เมตร 1 แห่ง 21,848,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 73,900,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,817,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,848,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,233,700              บาท

(201) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยละโอง ระยะที ่3 บา้นนาวดั ตาํบลนาวงั 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัอาํนาจเจรญิ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 5,728,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,450,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,728,300              บาท

(202) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่1 บา้นหนา้พระธาต ุตาํบลในเมอืง 

อาํเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 11,661,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,337,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,891,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,783,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,661,700             บาท

(203) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3 ตาํบลในเมอืง อาํเภอพชิยั 

จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 2,744,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 15,466,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,744,300              บาท

(204) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่4 ตาํบลหาดสองแคว อาํเภอตรอน 

จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 11,245,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,180,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,644,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,289,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,245,600             บาท
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(205) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 บา้นสะพานหนิ 

ตาํบลหาดทนง อาํเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ี ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง 5,728,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,450,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,728,300              บาท

(206) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 บา้นเกาะสวรรค ์

ตาํบลเกาะเทโพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 778 เมตร 1 แห่ง 28,890,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,650,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,759,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,890,800             บาท

(207) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นหนองกนิเพล หมู่ที ่3,8 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 825 เมตร 1 แห่ง 20,797,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,345,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,797,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,435,300              บาท

(208) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นทนั หมู่ที ่5 ตาํบลธาตนุอ้ย 

อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 437 เมตร 1 แห่ง 5,753,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 41,867,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,467,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,753,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,646,200             บาท

(209) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณปากมลูนอ้ย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

บา้นท่ากกแห่ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 528 เมตร 1 แห่ง 20,813,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,112,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,813,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,474,100              บาท
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(210) เขือ่นป้องกนัตลิง่ เทศบาลหนองชาก ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ 

จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 6,850,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,995,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,410,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,734,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,850,100              บาท

(211) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันใ์นเขตเทศบาล

ตาํบลย่านตาขาว หมู่ที ่1 ตาํบลย่านตาขาว เชื่อมต่อเขตเทศบาล

ตาํบลควนโพธิ์ ตาํบลควนโพธิ์ อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั  

ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง 3,888,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,472,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,888,000              บาท

(212) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยสอ บา้นหว้ยสอ หมู่ที ่4 ตาํบลโพรงจระเข ้

อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 3,978,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 42,612,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,584,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,978,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,049,200              บาท

(213) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั (หนา้วดัชมุทรพัย)์ หมู่ที ่1 

ตาํบลสะแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 1,137 เมตร 1 แห่ง 29,258,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 107,568,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,560,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,258,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,749,500             บาท

(214) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองขา้วเม่า พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณโรงเรยีนวดัสะแก (สุทธธิรรมาประชาสงเคราะห)์ ตาํบลขา้วเม่า 

อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง 5,678,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,400,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,017,300              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,678,300              บาท
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(215) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่านบา้นสนามคล ี(ฝัง่ขวา) หมู่ที ่8 

ตาํบลย่านยาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,911,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 18,239,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,880,800              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,446,700              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,911,500              บาท

(216) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิสระนํา้วงัปลา (ระยะที ่2) บรเิวณศูนยศิ์ลปาชพี

บางไทร ตาํบลชา้งใหญ่ อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ความยาว 176 เมตร 1 แห่ง 12,753,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,120,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,224,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,753,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,142,800              บาท

(217) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นรตันวาร ีหมู่ที ่16 ตาํบลพนมไพร 

อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 884 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(218) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่1 ตาํบลพระขาว 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(219) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์กัษร บา้นวงัสะแกงใต ้หมู่ที ่9

 ตาํบลหนองลอ่ง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู 

ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 10,803,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,600,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,720,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,803,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,076,400             บาท

(220) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พื้นทีช่มุชนบา้นคลองสาํโรง หมู่ที ่5 

ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 670 เมตร 1 แห่ง 32,059,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,550,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,110,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,059,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,380,500             บาท
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(221) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นยางชมุ หมู่ที ่7 ตาํบลศรณีรงค ์

อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,240 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(222) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหมู่ที ่3 และหมู่ที ่2 

ตาํบลวงันํา้ซบั อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 800 เมตร 

1 แห่ง 25,142,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,857,200             บาท

(223) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 - หมู่ที ่8 ตาํบลทบัยา 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 940 เมตร 1 แห่ง 43,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท

(224) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณลาํหว้ยตงุลงุไหลบรรจบกบั

แม่นํา้มลู บา้นวงัใหม่ หมู่ที ่9 - บา้นวงัสะแบง ตาํบลหนองแสงใหญ่ 

อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง 42,050,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(225) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นด่านเกวยีน หมู่ที ่1 ตาํบลด่านเกวยีน 

อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง 20,203,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,596,900             บาท
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(226) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2, หมู่ที ่6 

ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 40,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,400,000             บาท

(227) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราณบรุ ีบา้นฝัง่ท่า หมู่ที ่5 ตาํบลวงักพ์ง 

อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 409 เมตร 1 แห่ง 10,289,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,289,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,310,800             บาท

(228) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นชยัมงคล หมู่ที ่20 ตาํบลนคิม 

อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(229) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5, หมู่ที ่6 ตาํบลย่านมทัร ี

อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,539 เมตร 1 แห่ง 36,656,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 126,400,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,280,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,656,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,464,000             บาท

(230) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

หมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 ตาํบลในควน อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 13,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,142,800             บาท
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(231) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลาว บา้นหนองหลม่ หมู่ที ่11 - บา้นดา้ยท่าลอ้

หมู่ที ่18 และบา้นดา้ยพฒันา หมู่ที ่20  - บา้นดา้ยกู่แกว้ ตาํบลเวยีงชยั 

อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(232) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ปาว หนา้วดัใตโ้พธิ์คํา้ จากสะพาน คสล. 

ไปทางทศิใตฝ้ัง่ใต ้ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(233) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่2 บรเิวณหลงัทีท่าํการ

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขานอ้ย ตาํบลเขานอ้ย อาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 240 เมตร 1 แห่ง 7,542,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,542,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,657,200             บาท

(234) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นวงักุ่ม หมู่ที ่5 ตาํบลลุม่ลาํช ี

อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(235) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 และ หมู่ที ่3 

ตาํบลบางชะน ีอาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ความยาว 1,122 เมตร 1 แห่ง 34,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,200,000             บาท
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(236) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นศรสีุข หมู่ที ่5 ตาํบลหวัขวาง 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(237) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่5 ตาํบลวงันํา้คู ้

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 776 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(238) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่4 ตาํบลท่าเสน อาํเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 16,537,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,250,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,250,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,537,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,462,600              บาท

(239) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั ช่วงปากนํา้หว้ยขอนแก่น หมู่ที ่6 

ตาํบลตาลเดีย่ว อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 17,684,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(240) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3 ตาํบลบา้นปง อาํเภอสูงเม่น 

จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,065 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(241) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองราชกรูด หมู่ที ่3 ตาํบลราชกรูด 

อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 18,649,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท
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(242) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นวงัหนิ หมู่ที ่6 บา้นวงัหนิพฒันา 

หมู่ที ่14 บา้นท่าเมลช์ยั หมู่ที ่11 ตาํบลเถนิบรุ ีอาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 

ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง 30,450,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,550,000             บาท

(243) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง หวัสะพาน หมู่ที ่6 ตาํบลโนนสงั 

อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 754 เมตร 1 แห่ง 20,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(244) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บา้นธาต ุหมู่ที ่1, หมู่ที ่2, 

หมู่ที ่14, หมู่ที ่15 ตาํบลธาต ุอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

ความยาว 1,427 เมตร 1 แห่ง 24,514,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,514,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,885,700             บาท

(245) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแม่กลอง  หมู่ที ่4 - หมู่ที ่5 

ตาํบลนางตะเคยีน อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(246) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณหลงัชมุชนวดัเพรยีวถงึ

สถานดีบัเพลงิเทศบาล ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ี ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง 20,742,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,742,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,057,200             บาท
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(247) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณเทศบาลตาํบลศรปีระจนัต ์

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,861,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(248) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าเสีย่ว - บา้นคนัลมึ 

หมู่ที ่4 - หมู่ที ่5 ตาํบลทรายมลู อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง 42,050,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(249) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางแกว้ หมู่ที ่6 และหมู่ที ่7 ตาํบลบา้นอฐิ

อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(250) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัลาํชศีรวีนาราม หมู่ที ่5 ตาํบลลาํช ี

อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(251) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระบรมธาต ุ

หมู่ที ่6 ตาํบลชยันาท อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 

ความยาว 438 เมตร 1 แห่ง 15,810,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,700,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,810,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,990,000             บาท
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(252) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สวหีนุ่ม บรเิวณซอยท่าเรอื 

เทศบาลตาํบลนาโพธิ์ ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 

ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(253) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ เชื่อมต่อแม่นํา้ลาว บา้นเวยีงใต ้หมู่ที ่15 

ตาํบลเวยีง อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(254) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้บงักอ บา้นท่าคอ้ หมู่ที ่4 (ดา้นหลงัตลาด) 

ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 737 เมตร 

1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(255) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่ากกแดง (ต่อดา้นทา้ยนํา้) 

(ตดิกบัสะพานขา้ม อาํเภอคาํตากลา้) ตาํบลท่ากกแดง อาํเภอเซกา 

จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 324 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(256) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัสมัพนัธ ์บรเิวณหนา้วดัสมัพนัธ ์หมู่ที ่1

ตาํบลสมัพนัธ ์อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 300 เมตร 

1 แห่ง 13,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท
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(257) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่10 ตาํบลบา้นป้อม 

อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 321 เมตร 

1 แห่ง 12,218,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,218,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,181,600             บาท

(258) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่9 บา้นย่านขาด ตาํบลพรหมพริาม 

อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 448 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(259) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองป่าแก่ บรเิวณมสัยดิบา้นป่าแก่ตก 

ตาํบลคลองเฉลมิ อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 17,684,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(260) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่างาม หมู่ที ่14 

ตาํบลหวัขวาง อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 383 เมตร 

1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(261) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดอนขะยอม หมู่ที ่4 ตาํบลสงเปือย 

อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ความยาว 847 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(262) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ยาม บา้นอากาศ หมู่ที ่3 ตาํบลอากาศ 

อาํเภออากาศอาํนวย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 996 เมตร 1 แห่ง 17,382,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 72,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,382,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,217,300             บาท
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(263) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัใหญ่ ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(264) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัสาํเภาทอง 

ตาํบลบางตะเคยีน อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,861,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(265) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลู หมู่ที ่3, หมู่ที ่1 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 30,171,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,628,500             บาท

(266) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นปากเปลอืย หมู่ที ่7 (ช่วงที ่2) 

ตาํบลบงึเนยีม อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 609 เมตร 

1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(267) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองขลงุ ตาํบลขลงุ อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ี

ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง 13,950,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,950,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,650,000              บาท
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(268) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 ตาํบลพนัลาน 

อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(269) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยวม บรเิวณเหนอืสะพาน  วดัสุพรรณรงัษ ี

เทศบาลตาํบลแม่สะเรยีง อาํเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(270) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าสะอาด หมู่ที ่8 ตาํบลพนมไพร 

อาํเภอพนมไพร (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 534 เมตร 

1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(271) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

(บรเิวณอนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั) บา้นสนัรมิปิง หมู่ที ่6 ตาํบลรมิปิง 

อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 18,970,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 59,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,970,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,229,200             บาท

(272) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หนา้วดัเดมิบาง (คงคาราม) 

ตาํบลเดมิบาง อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,850,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท

407



(273) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 บา้นพลู ตาํบลพระงาม 

อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 479 เมตร 1 แห่ง 17,363,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,837,000             บาท

(274) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลู บา้นท่ากกแห่ 

(ต่อเนื่องเขือ่นมลูนอ้ยเดมิ) ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(275) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ช่วงที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลกลอนโด 

อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 1,556 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(276) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พรม บา้นบุ่งสบิสี ่หมู่ที ่4 ตาํบลโนนทอง 

อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 721 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(277) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก ช่วงเทศบาลตาํบลแม่ยาว บา้นรมิกก 

หมู่ที ่4 - สะพานรมิกก ตาํบลแม่ยาว, บา้นดอยฮาง ตาํบลดอยฮาง 

อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(278) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าพนัโฮง หมู่ที ่14 ตาํบลนาทม 

อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท
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(279) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิเหนอืนํา้) 

ตาํบลท่าสะอาด อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 432 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(280) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล ระหวา่งหมู่ที ่3 บา้นในเหล กบัหมู่ที ่2 

บา้นปากเหล ตาํบลเหล อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา ความยาว 2,000 เมตร 

1 แห่ง 30,485,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 97,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,400,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,485,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,114,300             บาท

(281) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์(ทัง้ 2 ฝัง่) ตาํบลกะเปอร ์

อาํเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 28,285,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,714,300             บาท

(282) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นบน ตาํบลทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(283) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํโดมใหญ่ บา้นนาเยยี บรเิวณวงัปลาพญายาง

หมู่ที ่3 และท่าแข่งเรอื หมู่ที ่2 ตาํบลนาเยยี อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 30,171,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,628,500             บาท
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(284) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีบา้นท่าคอย หมู่ที ่3 ตาํบลท่าคอย 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี(บรเิวณวดัท่าคอย) 

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(285) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 ตาํบลหวัรอ 

อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(286) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าพทุรา หมู่ที ่2 ตาํบลกะฮาด 

อาํเภอเนนิสงา่ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 635 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(287) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้หลงัสวน ถนนเลยีบแม่นํา้หลงัสวน 

บา้นด่าน ตาํบลหลงัสวน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 

ความยาว 799 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(288) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลพบรุ ีบรเิวณวดัทอง ตาํบลขวญัเมอืง 

อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 195 เมตร 1 แห่ง 12,952,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,450,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,290,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,952,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,207,500              บาท
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(289) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าศรชีมชื่น 

(ต่อเนื่องเหนอืนํา้) ตาํบลหนองหวัชา้ง อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 

ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง 14,430,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,430,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,569,200             บาท

(290) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3, 5 บา้นย่านยาว ตาํบลนํา้รดั 

อาํเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,143 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(291) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบรเิวณวดับา้นดอนกลอย หมู่ที ่8 

ตาํบลคอ้เหนอื อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ความยาว 840 เมตร 

1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(292) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บา้นฟากเลย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิไป

ทา้ยนํา้) ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 861 เมตร 

1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(293) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นนาปราบ หมู่ที ่3 ตาํบลนายาง 

อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 1,185 เมตร 1 แห่ง 20,203,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 56,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,596,900             บาท
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(294) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พงุ บา้นนํา้พงุสามคัค ีหมู่ที ่6 ตาํบลเต่างอย 

อาํเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(295) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัท่าเจรญิ หมู่ที ่3 

ตาํบลบางใหญ่ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 

1 แห่ง 12,861,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(296) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลูบา้นทพัไท 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ระยะที ่3 ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,600 เมตร 1 แห่ง 42,050,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 73,950,000             บาท

(297) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 - หมู่ที ่6 ตาํบลประศุก 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 425 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(298) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นป่าแก หมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลรมิปิง 

อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง 18,649,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(299) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ยาม หมู่ที ่19 ตาํบลอากาศ อาํเภออากาศอาํนวย 

(ฝัง่ตรงขา้ม) จงัหวดัสกลนคร ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 17,363,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,837,000             บาท
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(300) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัโบสถด์อนลาํแพน 

หมู่ที ่12 ตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(301) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ 

หมู่ที ่1 - หมู่ที ่2 ตาํบลโพสะ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง 43,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท

(302) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่2, หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 บา้น

หวัหนิ ตาํบลนครชมุน ์อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,142,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,142,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,857,200             บาท

(303) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดับา้นโพธิ์ หมู่ที ่3 

ตาํบลบา้นกุ่ม อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 450 เมตร 

1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(304) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่3 ตาํบลชอนไพร 

อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 491 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท
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(305) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองทราย บรเิวณศูนยร์าชการ ตาํบลเกาะลนัตา 

อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 11,253,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(306) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นเกาะสามสบิ หมู่ที ่4 ตาํบลแสนตอ 

อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,253,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(307) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นบงึสวางค ์หมู่ที ่5 (ช่วงที ่2) 

ตาํบลบงึเนยีม อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 400 เมตร 

1 แห่ง 12,266,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,266,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,933,800             บาท

(308) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์ถงึสะพานภญิญ

สาสน ์ตาํบลจนัทนมิติ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี

ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 77,700,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,740,000             บาท

(309) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณ

ศาลเจา้ตระกูลซิ้ม หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวน อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 10,106,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,106,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,693,700              บาท
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(310) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระยาตาก หมู่ที ่4 

ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 12,540,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(311) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั ณ บา้นป่าหมาก ตาํบลนาตาลว่ง 

อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,861,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท

(312) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่สลดิ หมู่ที ่2 ตาํบลแม่สลดิ 

อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 15,433,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,966,200             บาท

(313) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นปากยาม หมู่ที ่4 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลสามผง อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 

ความยาว 482 เมตร 1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(314) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่8 ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง 16,234,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(315) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปากพนงั บรเิวณวดัมกุขธาราราม 

(วดัปากบางท่าพญา) หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเพงิ อาํเภอปากพนงั 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 9,053,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,053,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,746,200              บาท
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(316) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นสบยาว หมู่ที ่4 ตาํบลท่าวงัผา

อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 13,825,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,975,000              บาท

(317) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าเรอื หมู่ที ่8 (ต่อดา้นทา้ยนํา้) 

ตาํบลซาง อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(318) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมู่ที ่2 ตาํบลบา้นทาม

อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 13,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,200,000             บาท

(319) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่2 ตาํบลกบเจา อาํเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(320) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 ตาํบลนาปรงั อาํเภอปง 

จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,932,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,267,600             บาท

(321) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง หมู่ที ่11 บา้นสามพอก 

ตาํบลบางแตน อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 13,825,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,975,000              บาท
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(322) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยใหญ่ หมู่ที ่12 และ หมู่ที ่16 

ตาํบลบา้นโคก อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(323) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นวงัหวา้ หมู่ที ่6 ตาํบลท่าขอนยาง 

อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 15,321,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,500,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,321,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,678,600              บาท

(324) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหนองยาง หมู่ที ่10 ตาํบลหวัเมอืง 

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง 18,038,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,961,500             บาท

(325) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นคุง้สะอาด หมู่ที ่5 ตาํบลนาเลงิ 

อาํเภอเสลภมู ิ(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 764 เมตร 

1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(326) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นแสงนอ้ย 

หมู่ที ่7 ตาํบลนาคาํใหญ่ อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 23,571,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท
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(327) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นท่าปยุตก หมู่ที ่5 ตาํบลย่านร ี

อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 14,880,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,800,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,760,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,880,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(328) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย หนา้เทศบาลเมอืงเลย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิไป

เหนอืนํา้) ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 1,114 เมตร 1 แห่ง 17,684,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,315,400             บาท

(329) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตะเครยีะ หมู่ที ่1 ตาํบลตะเครยีะ 

อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 14,276,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,400,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,880,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,276,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,243,600             บาท

(330) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณหนา้ทีว่า่การอาํเภอบางคนท ีหมู่ที ่6 ตาํบลกระดงังา อาํเภอบางคนที

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง 7,063,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,063,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,736,400              บาท

(331) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณชมุชนท่าใหม่ ถงึหลงั

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตาํบลตลาดกระทุ่มแบน อาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง 34,452,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 118,800,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,760,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,452,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,588,000             บาท
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(332) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณวดัวงัสมบูรณ์ 

ตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 570 เมตร 

1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(333) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่6 - หมู่ที ่7 ตาํบลถอนสมอ 

อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 335 เมตร 1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(334) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าคอย บรเิวณวดัท่ากุ่ม ตาํบลหนองสาหร่าย 

อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 11,253,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,746,200             บาท

(335) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณเชงิสะพานมติรภาพ บา้นหนองเรอื 

หมู่ที ่8 บา้นยางขามเฒ่า ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์

ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง 15,873,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,873,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,326,200             บาท

(336) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พอง บรเิวณบา้นโนนสาํราญ หมู่ที ่8 และ

บา้นสมสนุก หมู่ที ่14 (ระยะที ่2) ตาํบลนากอก อาํเภอศรบีญุเรอืง 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูความยาว 565 เมตร 1 แห่ง 7,289,200              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,289,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,310,800             บาท
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(337) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ หมู่ที ่3 

ตาํบลโพสะ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 298 เมตร 1 แห่ง 19,001,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,460,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,092,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,001,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,366,300             บาท

(338) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลหาดทนง 

อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(339) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณเหลา่กาชาดฯ ตาํบลในเมอืง 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 190.5 เมตร 1 แห่ง 9,428,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,428,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,571,400             บาท

(340) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หนา้วดักาํแพง หมู่ที ่3 

ตาํบลหลกัฟ้า อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 352 เมตร 1 แห่ง 16,234,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,765,400             บาท

(341) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นดงเค็ง หมู่ที ่6 

บา้นดง หมู่ที ่2 ตาํบลกดุขาคมี อาํเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์

ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง 17,858,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,900,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,858,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,741,900             บาท

(342) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองศก หมู่ที ่4 ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 13,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,500,000             บาท
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(343) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 - หมู่ที ่7 ตาํบลปากแคว 

อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 31,900,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,100,000             บาท

(344) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่1 บา้นทอ้งคุง้เหนอื ตาํบลท่าขา้ม 

อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 10,932,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,267,600             บาท

(345) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางใหญ่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดับางใหญ่ หมู่ที ่13 ตาํบลกระดงังา อาํเภอบางคนท ี

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 14,469,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,530,800             บาท

(346) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ที ่3 ตาํบลแม่พรกิ 

อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 10,269,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,730,700             บาท

(347) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นงิ้ว หมู่ที ่5 ตาํบลธงธาน ีอาํเภอธวชับรุ ี

จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 585 เมตร 1 แห่ง 21,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(348) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ท่ามะนาว หนา้วดัวงัจกิ ตาํบลวงัลกึ 

อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,861,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,138,400             บาท
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(349) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปาย บรเิวณศูนยบ์รกิารและพฒันาลุม่นํา้

ปายตามพระราชดาํร ิ(ต่อเนื่องงบประมาณปี 2559) หมู่ที ่5 ตาํบลผาบ่อง 

อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(350) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั วดัสนธกิรประชาราม หมู่ที ่3 

ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ความยาว 185 เมตร 1 แห่ง 6,723,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,723,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,076,600             บาท

(351) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นคาํไฮ ตาํบลธาตนุอ้ย อาํเภอเขือ่งใน 

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 876 เมตร 1 แห่ง 23,571,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,428,500             บาท

(352) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณสาํนกัปฏบิตัธิรรมแห่งที ่2 

(ระยะที ่2) บา้นโลงใต ้หมู่ที ่6 ตาํบลโคกสลดุ อาํเภอบางกระทุ่ม 

จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 15,433,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,966,200             บาท

(353) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่6 ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร 

จงัหวดัพจิติร  ความยาว 253 เมตร 1 แห่ง 12,540,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท
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(354) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่4 บา้นย่านยาว 

ตาํบลโคกสลดุ อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 455 เมตร 

1 แห่ง 23,121,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 73,567,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,713,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,121,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 35,732,900             บาท

(355) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 

ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 18,857,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตงังบประมาณ 18,857,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,142,800             บาท

(356) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 ตาํบลพงตกึ 

อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 604 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(357) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดับา้นท่ากลาง หมู่ที ่7 ตาํบลเจา้ท่า 

อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(358) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง (ระยะที ่2) บา้นหนองเต่า หมู่ที ่5 

ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,100,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท

(359) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์

ถงึสะพานมหาราช ตาํบลจนัทนมิติ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี

ความยาว 601 เมตร 1 แห่ง 21,214,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,214,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,785,700             บาท
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(360) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่3 - หมู่ที ่2 ตาํบลแพรกศรรีาชา 

อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(361) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 - หมู่ที ่9 ตาํบลท่าชยั 

อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 20,428,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,571,500             บาท

(362) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าตะเภา ตาํบลหาดพนัไกร อาํเภอเมอืงชมุพร 

จงัหวดัชมุพร ความยาว 591 เมตร 1 แห่ง 18,649,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,750,800             บาท

(363) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่9 ตาํบลพกิลุ อาํเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(364) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองใหญ่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัตะโหนดราย ตาํบลบางกระบอื อาํเภอบางคนท ีจงัหวดัสมทุรสงคราม

ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
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(365) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นครนายก บรเิวณวดัศรนีาวา 

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่2 ตาํบลศรนีาวา อาํเภอเมอืงนครนายก 

จงัหวดันครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(366) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตํา๋ ตาํบลแม่ตํา๋ อาํเภอเมอืงพะเยา 

จงัหวดัพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(367) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ณ หมู่ที ่10 

ตาํบลท่าสะบา้ อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 15,755,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,444,600             บาท

(368) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที ่2, หมู่ที ่3, 

หมู่ที ่6 และ หมู่ที ่7 ตาํบลบางแขม อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 3,500 เมตร 1 แห่ง 26,450,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,450,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,550,000             บาท

(369) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่4 ตาํบลเมอืงบางยม 

อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 5,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(370) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าคอย บรเิวณวดัคลองชะโด ตาํบลวงัหวา้ 

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 10,850,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,950,000              บาท
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(371) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองใหม่เจรญิสุข (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

ตาํบลบางกระทกึ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ความยาว 400 เมตร 

1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(372) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองโพงพางลา่ง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัโพงพาง หมู่ที ่2 ตาํบลบางขนัแตก อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 4,300,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,300,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(373) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัทองพุ่มพวง พรอ้มปรบัปรงุ

ภมูทิศัน ์(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ี

จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 76 เมตร 1 แห่ง 12,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,800,000              บาท

(374) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัสวนมะม่วง 

หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นงิ้ว อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 148 เมตร 

1 แห่ง 10,797,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,797,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,602,800              บาท

(375) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีบา้นท่าซกิ หมู่ที ่6 ตาํบลท่าคอย 

อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 463 เมตร 1 แห่ง 12,379,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 38,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,700,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,379,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,420,800             บาท
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(376) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่1 ตาํบลพนัลาน อาํเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(377) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมู่ที ่2 บา้นหวัสะแก 

ตาํบลบางยาง อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี

ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(378) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณวดัสองพีน่อ้ง หมู่ที ่2 

ตาํบลบา้นงิ้ว อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 257 เมตร 1 แห่ง 12,540,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,660,000             บาท

(379) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 ตาํบลท่าไมร้วก อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 723.5 เมตร 1 แห่ง 19,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 63,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,600,000             บาท

(380) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 

ตาํบลโพนางดาํออก อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร 

1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
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(381) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ี(ระยะที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 14,070,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,070,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,130,000             บาท

(382) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโพธิ์เลือ่น หมู่ที ่1 

ตาํบลบา้นกระแชง อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 331 เมตร

1 แห่ง 16,077,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,923,000             บาท

(383) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3 ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร 

จงัหวดัพจิติร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(384) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนาเตย (ระยะที ่2) หมู่ที ่1, หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 

ตาํบลนาเตย อาํเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 19,418,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,418,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,381,200              บาท

(385) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที ่8 

ตาํบลบางแขม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอเมอืงนครปฐม 

จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แห่ง 13,684,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,684,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,315,400             บาท
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(386) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั ต่อจากสะพานร่วมใจพฒันาไป

ทางทศิใตถ้นนพทิกัษ ์เทศบาลเมอืงหลม่สกั อาํเภอหลม่สกั 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง 8,686,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,686,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,113,600              บาท

(387) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย หมู่ที ่1, หมู่ที ่7, หมู่ที ่2 

ตาํบลกลอนโด อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี

ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง 26,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(388) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเสาธง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์วดัถลงุทอง 

หมู่ที ่1 ตาํบลหนิตก อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(389) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน เขตเทศบาลตาํบลบา้นเกาะ 

อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(390) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปากแพรก ตาํบลกบนิทร ์

อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(391) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้งมิ บา้นดอนตนั - นาปรงั หมู่ที ่1 ตาํบลปง 

อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 2,260 เมตร 1 แห่ง 28,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
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(392) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน ช่วงสะพานขา้มคลองสุนขัหอน 

ถงึ เคหะชมุชนสมทุรสาคร หมู่ที ่4 ตาํบลท่าจนี อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(393) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 ,หมู่ที ่6 ตาํบลท่าเสน 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 745 เมตร 1 แห่ง 7,450,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,450,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,900,000             บาท

(394) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปทมุบูชา หมู่ที ่1 

ตาํบลบา้นทาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี

ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(395) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลพบรุ ีบรเิวณวดัตะโก และวดัญาณเสน

ตาํบลโก่งธนู อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีความยาว 545 เมตร 1 แห่ง 9,308,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 46,540,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,308,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,616,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,616,000             บาท

(396) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณ

หนา้วดัสะตอื หมู่ที ่4 ตาํบลตะกดุ อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี

ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 8,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(397) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตรอน หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นแก่ง อาํเภอตรอน 

จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
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(398) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัศรศีรทัธาธรรม หมู่ที ่9 ตาํบลคลองเขนิ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม

จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(399) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู วดัสุปฏันารามวรวหิาร (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ)

ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง 15,660,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 78,300,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,660,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,320,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,320,000             บาท

(400) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแพรกทะเล บรเิวณวดัเพิม่พนูสามคัคธีรรม

หมู่ที ่4 ตาํบลคลองโคน  อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 

ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง 4,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000             บาท

(401) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สวหีนุ่ม ทางเขา้วดัพระบรมธาตสุว ีหมู่ที ่1 

ตาํบลสว ีอาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 8,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(402) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์ปัสรอมรอนิทร ์

(ระยะที ่3) บา้นวงัสะแกงใต ้หมู่ที ่9 ตาํบลหนองลอ่ง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง 

จงัหวดัลาํพนู ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(403) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนํา้ปลายนา บรเิวณวดัสามจุ่น ตาํบลดอนปรู 

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(404) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัท่าโขลง ตาํบลท่าระหดั 

อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(405) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าวา้ ตัง้แต่บรเิวณวดัสกณุปกัษจีนถงึชมุชน 

(ลงมาทางทศิใต ้700 เมตร) หมู่ที ่1 ตาํบลสนามคล ีอาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี

จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(406) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัเขาพระ หมู่ที ่2 

ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 275 เมตร 1 แห่ง 6,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(407) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางนอน บรเิวณหลงักองรอ้ยตาํรวจตะเวน

ชายแดนที ่415 (ระยะที ่2) ตาํบลบางนอน อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 

ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 4,880,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,400,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,880,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,520,000             บาท

(408) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลาถงึ

สะพานหนิขวาง ตาํบลกระบีใ่หญ่ อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่

ความยาว 630 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(409) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสนิปนุ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่4 

ตาํบลลาํทบั อาํเภอลาํทบั จงัหวดักระบี ่ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(410) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 ตาํบลท่ามะกา 

อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(411) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่1 ตาํบลวงัขนาย อาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(412) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ระยะที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลหนองหญา้ 

อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(413) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัใหม่สามคัค ีหมู่ที ่13 ตาํบลเจา้ท่า 

อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(414) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) วดัลาํชศีรวีนาราม หมู่ที ่5 

ตาํบลลาํช ีอาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(415) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเปรมประชากรจากคลองบา้นใหม่ถงึคลองรงัสติ

ประยูรศกัดิ์ (ระยะที ่1) อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
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(416) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง (ช่วงที ่2) บรเิวณเทศบาลท่ามะเขอื 

หมู่ที ่2 ตาํบลท่ามะเขอื อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร 

ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง 7,970,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,850,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,970,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,940,000             บาท

(417) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองขลงุ หมู่ที ่4 บา้นเขานํา้อุ่น ตาํบลหนิดาต 

อาํเภอปางศิลาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(418) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง ภายในโครงการพฒันาทีด่นิมลูนธิชิยัพฒันา 

บา้นเหมอืดแอ่ ตาํบลหนองตูม อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 

100 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(419) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นท่าแก หมู่ที ่6 ตาํบลศิลา 

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(420) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นนาเพยีง หมู่ที ่4 ตาํบลสาํราญ 

อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(421) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณวดันํา้รกั หมู่ที ่2 

ตาํบลท่าหลวง อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(422) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณสาํนกังาน ปปช. 

ประจาํจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(423) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหนองคอ้ ระยะที ่1 

บา้นโคง้ดารา - บา้นแสนสุข ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(424) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณหมู่ที ่5 ถงึหมู่ที ่6 ตาํบลดอนกาํ 

อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(425) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณสุดเขตหลงัวดัเจรญิสุข หมู่ที ่1 

ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 658 เมตร 

1 แห่ง 13,160,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,800,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,320,000             บาท

(426) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง (ตอนที ่1) ตาํบลท่าสะอา้น 

อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 705 เมตร 1 แห่ง 14,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท

(427) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พรม เทศบาลตาํบลเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที ่1 

ตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 580 เมตร 

1 แห่ง 11,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
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(428) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีตาํบลบา้นค่าย (ระยะที ่1) 

อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(429) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ละแม บรเิวณปากคลองละแม จดบรเิวณตลาด

ใตเ้คี่ยม หมู่ที ่1, หมู่ที ่3 บา้นปากนํา้ละแม ตาํบลละแม อาํเภอละแม 

จงัหวดัชมุพร ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(430) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าตะเภา บรเิวณวดัสุบรรณนมิติร 

อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 500 เมตร  1 แห่ง 11,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(431) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก ตาํบลท่าขา้วเปลอืก อาํเภอแม่จนั 

จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง 5,700,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(432) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บา้นปงเคยีน ตาํบลดงมหาวนั 

อาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(433) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้งาว บา้นท่าขา้ม หมู่ที ่4 ตาํบลหลา่ยงาว 

อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 11,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,500,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,500,000             บาท

436



(434) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง ตัง้แต่ฝายพญาอตุ หมู่ที ่6 ถงึ

ฝายท่ามะโก ๋หมู่ที ่12 ตาํบลหนองตอง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ความยาว 865 เมตร 1 แห่ง 10,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(435) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันช่์วงบรเิวณสะพานขา้ม

แม่นํา้ปิง หมู่ที ่6 บา้นเด่นสารภ ี(ฝัง่ซา้ย) ตาํบลบา้นตาล และบรเิวณบา้นกองหนิ 

(ฝัง่ขวา) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ความยาว 1,660 เมตร 1 แห่ง 15,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 76,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

(436) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณโคง้ปู่ลงิ หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นตาล 

อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 2,400 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(437) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํภรูา บา้นวงัแตร ้หมู่ที ่7 ตาํบลนาท่ามเหนอื 

อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(438) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน หมู่ที ่3 ตาํบลท่าพญา 

อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(439) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํภรูา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณสถาน

สงเคราะหค์นชราบา้นศรตีรงั หมู่ที ่2 ตาํบลปากแจ่ม อาํเภอหว้ยยอด 

จงัหวดัตรงั ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(440) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํพกิลุ หมู่ที ่1 ตาํบลหนองบ่อ 

อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(441) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นสามเงา หมู่ 2 ถงึบา้นจดัสรรค ์หมู่ 3 

ตาํบลสามเงา อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(442) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบแม่นํา้ท่าจนีจากปากคลองบางภาษ ี

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่11 ตาํบลคลองนกกระทงุ อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง 8,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,200,000             บาท

(443) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองเจรญิสุข บา้นหนา้เกษตร 

หมู่ที ่12 ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(444) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมู่ที ่8 

ตาํบลบางแขม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอเมอืงนครปฐม  

จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,375 เมตร 1 แห่ง 11,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(445) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมู่ที ่2, หมู่ที ่3, 

หมู่ที ่6 และหมู่ที ่7 ตาํบลบางแขม อาํเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 2,625 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(446) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้บงักอ บา้นกดุขา้วปุ้ น ตาํบลขามเฒ่า 

อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 6,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(447) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยทวย บรเิวณประตูระบายนํา้ 

(ต่อเขือ่นเดมิเหนอืนํา้) หว้ยทวยถงึกองรอ้ย อส.ตาํบลโนนตาล 

อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(448) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นฤทธิ์รกัษา 

หมู่ที ่7 ถงึบา้นแก่งโก หมู่ที ่3 ตาํบลแกง้สนามนาง อาํเภอแกง้สนามนาง 

จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(449) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่างาม หมู่ 4 ตาํบลหนองบวัสมิ 

อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร ความยาว 490 เมตร 1 แห่ง 12,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท

(450) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตาปี หมู่ที ่2 ตาํบลกะทูน อาํเภอพปูิน 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 6,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,200,000             บาท

(451) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบรเิวณวดัพระพทุธบาทยโสธร 

ตาํบลหวัเมอืง อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 1,000 เมตร 

1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(453) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลบางมะฝ่อ 

อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(454) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่4 ตาํบลพนัลาน อาํเภอชมุแสง 

จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(455) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองออ้มนนท ์วดัโมล ีตาํบลบางรกัใหญ่ 

อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(456) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บรเิวณวดับางจากถงึปากคลองวดัอนิทาราม หมู่ที ่1 

ตาํบลคลองพระอดุม อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 13,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท

(457) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) บา้นชยัมงคล ตาํบลนคิม 

อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความมยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 18,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(458) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัสุราษฎณ์รงัสรรค ์

หมู่ที ่4 ตาํบลคลองควาย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี

ความยาว 58 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

(459) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณ

วดัทา้ยเกาะใหญ่ หมู่ที ่3 ตาํบลทา้ยเกาะ อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี

ความยาว 462 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(460) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณหนา้วดับางกระเบา

หมู่ที ่3, หมู่ที ่4, หมู่ที ่5 และบรเิวณหนา้สถานอีนามยั ตาํบลบางกระเบา 

อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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(461) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง ตรงขา้มหนา้วดับางเตย 

ตาํบลบางเตย อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 800 เมตร 

1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(462) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง หมู่ที ่7 ตาํบลวดัตะกู 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(463) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่2 ตาํบลสะพานไทย 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(464) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง บรเิวณหมู่ที ่4 ตาํบลทางชา้ง 

อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(465) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่7, หมู่ที ่9 ตาํบลท่าเจา้สนุก 

อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(466) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่1 ตาํบลไมต้รา 

อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(467) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณกองโรงงานวตัถรุะเบดิ 

ศูนยอ์ตุสาหการสรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารบก อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง 22,100,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,500,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,100,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,200,000             บาท

(468) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นม่วง หมู่ที ่5 ตาํบลปง อาํเภอปง 

จงัหวดัพะเยา ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง 6,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(469) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางม่วง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่4 

ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(470) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัมะกอกเหนอื ตาํบลมะกอกเหนอื อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 

ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(471) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (มะเดือ่ 2) บา้นสามขา หมู่ที ่8 

ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 250 เมตร 

1 แห่ง 7,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(472) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณหมู่ที ่4 ตาํบลท่าชา้ง 

อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(473) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นหวัแหลม บรเิวณหมู่ที ่1 

ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 300 เมตร 

1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(474) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิบงึระมาณ บา้นหลา่ยมอืส ีหมู่ที ่6 ตาํบลปลกัแรด 

อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(475) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นวงัยาง 

หมู่ที ่1 ตาํบลวงันํา้คู ้อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,600,000             บาท

(476) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย บา้นทอ้แท ้หมู่ที ่2 ตาํบลทอ้แท ้

อาํเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
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(477) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีตาํบลบา้นกุ่ม อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ี

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(478) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางตะบูน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่3 และ

บรเิวณปากคลองสามคลองถงึหนา้สถานอีนามยัตาํบลบางตะบูนออกหลงัเก่า 

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 ตาํบลบางตะบูนออก อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(479) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่1 ตาํบลท่าเสน อาํเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 7,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(480) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่4 ตาํบลสะเดยีง 

อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 7,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,600,000             บาท

(481) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นหนุนใต ้หมู่ที ่2 ตาํบลบา้นหนุน 

อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(482) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นใหม่ปากจอก หมู่ที ่1, หมู่ที ่3, 

หมู่ที ่9, หมู่ที ่11  ตาํบลทุ่งแลง้ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
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(483) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัเสรมิสุขคงคา และชมุชนชาวบา้นโขงใหญ่

หมู่ที ่12 ตาํบลมะค่า อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม

ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(484) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นม่วงใหญ่ หมู่ที ่6 ตาํบลโพนงาม 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(485) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดนิดาํพฒันา หมู่ที ่11 ตาํบลเกิ้ง 

อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(486) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นศรสีุข ตาํบลหวัขวาง 

อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(487) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดับางนํา้วน ตาํบลบางโทรดั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร

ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

446



(489) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซบาย (ช่วงที ่1) บา้นเซ หมู่ที ่2 ตาํบลเชยีงเพง็ 

อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(490) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซนอ้ย บา้นเซโซ่ง หมู่ที ่4 ตาํบลเชยีงเพง็ 

อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 15,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(491) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดนิแดง หมู่ที ่3 ตาํบลดงสงิห ์

อาํเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,700,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(492) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าสะแบง หมู่ที ่4 ตาํบลมะบา้ 

อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(493) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นงิ้ว หมู่ที ่5 ตาํบลธงธาน ี

อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 10,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(494) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นดอนคาํ หมู่ที ่9 

ตาํบลคาํไฮ อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 12,480,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 62,400,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,480,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท
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(495) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์ตาํบลกะเปอร ์อาํเภอกะเปอร ์

จงัหวดัระนอง ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(496) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่1, หมู่ที ่2, หมู่ที ่4 และ

หมู่ที ่11 ตาํบลคุง้พยอม อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(497) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่3 บา้นคงคาเหนอื - 

หมู่ที ่4 บา้นป่าไผ่ ตาํบลคลองตาคต อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(498) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ 3 ตาํบลแม่พรกิ 

อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(499) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นผึ้ง หมู่ 3 บา้นเหลา่แม่ปูน หมู่ 7 

ตาํบลศาลา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง 6,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท

(500) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยพนุอ้ย พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

บรเิวณวดัพนุอ้ย หมู่ที ่1 ตาํบลชอนม่วง อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุ ี

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
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(501) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นท่าหลกุ หมู่ที ่4 ตาํบลหนองลอ่ง 

อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(502) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ี(ระยะที ่3) หมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน 

อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(503) เขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละถนนเลยีบคลองท่าผา -

บางแกว้ หมู่ที ่5 ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(504) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บรเิวณท่าดนิปุ่น บา้นโพนค่าย หมู่ที ่6 

ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 8,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(505) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้หมนั บา้นตลาด หมู่ที ่1 และบา้นเดิน่ หมู่ที ่3 

ตาํบลด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(506) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ระยะที ่2) บา้นท่าสาวเอ ้

หมู่ที ่15 ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 

ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง 9,120,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,600,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,120,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,240,000             บาท
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(507) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) บรเิวณวดับา้นด่านเกวยีน 

หมู่ที ่1 ตาํบลด่านเกวยีน อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(508) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้อูน เทศบาลตาํบลพรรณานคิม ตาํบลพรรณา 

อาํเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร ความยาว 2,200 เมตร 1 แห่ง 28,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 143,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,200,000             บาท

(509) เขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ รมิคลองอู่ตะเภา (ทัง้ 2 ฝัง่)

หมู่ที ่1 บา้นย่านยาว ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง กบัเทศบาล

ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ความยาว 415 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(510) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บรเิวณวดัท่าแซ 

บา้นท่าแซ หมู่ที ่3 และบา้นหนองบวั หมู่ที ่4 ตาํบลคลองอู่ตะเภา 

อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 910 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(511) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์

และท่าเทยีบเรอื บรเิวณตลาดรมิแม่นํา้แม่กลอง ตาํบลแม่กลอง 

อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 180 เมตร 

1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
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(512) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดัศรสีุทธาราม (วดักาํพรา้)

ถงึบรเิวณคลองกาํพรา้ หมู่ 2 ตาํบลบางหญา้แพรก อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(513) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดัเกาะ ตาํบลบา้นเกาะ 

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 390 เมตร 1 แห่ง 13,600,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,600,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,200,000             บาท

(514) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พื้นทีช่มุชนบา้นเกาะ ตาํบลบา้นเกาะ 

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 33,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 165,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,000,000             บาท

(515) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ตะเพนิ บรเิวณฝายนํา้ลน้และสะพาน 

หมู่ที ่7 บา้นลาํอซูี ตาํบลหนองร ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี

ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(516) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ระยะที ่3) ตาํบลประศุก 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(517) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3, หมู่ที ่4, หมู่ที ่5, 

หมู่ที ่6 ตาํบลโรงชา้ง อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี

ความยาว 1,940 เมตร 1 แห่ง 32,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
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(518) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่2 ตาํบลย่านยาว อาํเภอสวรรคโลก 

จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(519) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิทางทศิใต)้ 

บรเิวณหมู่ที ่3 ตาํบลวงันํา้ซบั อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี

ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 31,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(520) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3, หมู่ที ่6 ตาํบลย่านยาว 

อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 30,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(521) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าคอย บรเิวณวดัหนองสาหร่าย หมู่ที ่7 

ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 500 เมตร

1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(522) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตาปี บรเิวณถนนท่าทบัจนี - วดัหนา้เขา 

หมู่ที ่1 ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
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(523) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (กดุตลงุ) บรเิวณบา้นตลงุ หมู่ที ่2 

ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(524) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลกระเบื้อง 

อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 18,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(525) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่7 ตาํบลไชยภมู ิอาํเภอไชโย 

จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(526) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่2 ตาํบลบางพลบั อาํเภอโพธิ์ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 10,400,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(527) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณหมู่ที ่5 ตาํบลอนิทประมลู 

อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(528) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่6 - หมู่ที ่7 ตาํบลบางเจา้ฉ่า 

อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
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(529) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ 6 (ท่าทรายวลัลยี)์ - ทา้ยเขือ่น

หมู่ 4 ตาํบลจาํปาหลอ่ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 

ความยาว 454 เมตร 1 แห่ง 15,022,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,110,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,022,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,044,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,044,000             บาท

(530) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ราง บา้นชมุพล หมู่ที ่7 ตาํบลนายูง 

อาํเภอนายูง จงัหวดัอดุรธาน ีความยาว 665 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(531) เขือ่นป้องกนัตลิง่พงั บรเิวณทีท่าํการองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแสนตอ 

อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

(532) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 ตาํบลหาดทนง 

อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 5,100,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท

(533) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลหาดทนง 

อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 785 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(534) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั หมู่ที ่5 - หมู่ที ่7 (หนา้วดับางกุง้) 

ตาํบลสะแกกรงั อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ี

ความยาว 965 เมตร 1 แห่ง 27,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 135,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000             บาท
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(535) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหวาง หมู่ที ่6 ตาํบลชทีวน 

อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(536) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่3 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแดงหมอ้ อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(537) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซบาย บา้นดอนแดงใหญ่ หมู่ที ่2 

ตาํบลหนองเหลา่ อาํเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(538) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิลาํมลูนอ้ย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง 25,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 126,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,400,000             บาท

(539) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นกดุชมุ หมู่ที ่1 ตาํบลหนองกนิเพล 

อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 20,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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(540) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยวงันอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลปทมุ 

อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง 28,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(541) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยขะยุง หมู่ที ่8 บา้นนํา้คาํ ตาํบลหว้ยขะยุง 

อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 29,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,000,000             บาท

(542) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหนองแซง บา้นป่งขาม ตาํบลป่งขาม 

อาํเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(544) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ระยะที ่3) ไปทางเหนอืนํา้ 

บรเิวณชมุชนบา้นพนัธุวงษ ์ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 580 เมตร  1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(545) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองช ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่2, หมู่ที ่4 

ตาํบลเขาวเิศษ อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(546) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จกัราช (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 

บรเิวณบา้นประตูชยั หมู่ที ่14 ตาํบลพมิาย - ตาํบลในเมอืง อาํเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 690 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(547) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกยุบรุ ีบา้นท่าฝาง หมู่ที ่3 ตาํบลบ่อนอก 

อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 10,100,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,500,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,100,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,200,000             บาท

(548) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัสตัตนารถปรวิตัรวรวหิาร 

ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี

ความยาว 210 เมตร  1 แห่ง 4,200,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(549) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นยางชมุ 

หมู่ที ่7 ตาํบลศรณีรงค ์อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์

ความยาว 825 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(550) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู และหว้ยสกัไพร บรเิวณบา้นบวัเทงิ 

หมู่ที ่4 และบา้นหนองสะโน หมู่ที ่7 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์

จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(551) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู ช่วงสวนตาล หมู่ที ่11 บา้นตาลสุมถงึ

สะพานขา้มหว้ยใคร่นุ่น ตาํบลตาลสุม อาํเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธาน ี

ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 8,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(552) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางตะบูน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นคุง้ตาํหนกั 

หมู่ที ่7 ตาํบลบางตะบูน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(553) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พงุ เทศบาลตาํบลหลม่เก่า อาํเภอหลม่เก่า 

จงัหวดัเพชรบูรณ์  ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

3,390,601,300         บาท

1. งบลงทนุ 3,390,601,300         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,390,601,300         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,390,601,300         บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 68,658,200             บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 38,283,500             บาท

รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)

(1.1) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงอาํนาจเจรญิ ระยะที ่1 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 71,800                  บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,780,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,358,300              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,716,500              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,800                  บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,633,400              บาท

โครงการ : โครงการป้องกนัน้ําท่วมพื้นที่ชมุชน
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(1.2) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนกนัตงั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 397,500                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,844,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,173,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,346,100              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 397,500                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,927,300              บาท

(1.3) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกาํเนดินพคณุ 

อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 244,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,634,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,728,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,457,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 244,600                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,203,300              บาท

(1.4) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย

ระยะที ่3 จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 255,100                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,080,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,018,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,037,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 255,100                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,768,800              บาท

(1.5) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนอ่างศิลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 253,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,930,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,790,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,580,900              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 253,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,305,600              บาท

(1.6) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนอนิทรบ์รุ ี

ระยะที ่5 อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 972,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,559,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,913,900              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,827,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 972,600                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,844,700              บาท
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(1.7) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนบา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 261,900                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,244,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,852,200              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,704,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 261,900                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,425,500              บาท

(1.8) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 144,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,701,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,543,500              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,087,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 144,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,926,500              บาท

(1.9) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืง

สุราษฎรธ์าน ีระยะที ่2 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 293,600                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,634,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,728,700              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,457,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 293,600                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,154,300              บาท

(1.10) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แห่ง 1,350,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.11) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพยุหะ 

อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะส่วนที่

ชาํรดุบกพร่อง) 1 แห่ง 733,300                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,450,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 490,000                บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 733,300                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,226,700              บาท
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(1.12) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง 1,710,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,710,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,609,400              บาท

(1.13) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนศรมีหาโพธ ิ

ระยะที ่2  อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 1,665,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,475,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,295,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,665,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,514,400              บาท

(1.14) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง 

ระยะที ่3 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 1,846,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,700,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,540,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,846,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,313,700              บาท

(1.15) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง 

ระยะที ่4 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 2,197,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท

(1.16) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงชยัภมู ิ

ระยะที ่2 จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 2,197,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท

(1.17) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโกรกพระ  

ระยะที ่2  อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 2,197,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,642,900              บาท
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(1.18) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนวเิศษไชยชาญ 

ระยะที ่2 อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 1,961,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,750,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,961,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,038,300              บาท

(1.19) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย 

ระยะที ่4 จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 1,350,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.20) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงเลย ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 1,350,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,250,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,849,600              บาท

(1.21) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ี

ระยะที ่5 จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 1,569,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,569,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,030,600              บาท

(1.22) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงเชยีงใหม่ ระยะที ่2  จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 1,330,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

(1.23) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางศรเีมอืง 

ระยะที ่2  อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 1,120,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 5,600,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,120,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,240,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,240,000              บาท

462



(1.24) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนละไม 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี1 แห่ง 1,330,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,660,000              บาท

(1.25) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงนราธวิาส ระยะที ่1  จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 1,820,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

(1.26)  ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการจงัหวดับงึ

กาฬ  อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 735,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,675,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 735,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,470,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,470,000              บาท

(1.27) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งอารมณ์ 

ระยะที ่2  อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 1,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.28) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนพนสันคิม อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 1,960,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท

(1.29) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 1,400,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
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(1.30) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบา้นแป้ง 

อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 1,680,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 8,400,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,680,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,360,000              บาท

(1.31) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

1 แห่ง 1,820,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,640,000              บาท

(1.32) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2 อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 665,000                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,325,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 665,000                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,330,000              บาท

(2) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน

เมอืงสุรนิทร ์ ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 314,400                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,098,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,222,600              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,445,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 314,400                บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,115,800              บาท

(3) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนแม่สอด  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  1 แห่ง 2,354,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,354,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,046,000              บาท

(4) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 2,903,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,950,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,590,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,903,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,456,700              บาท
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(5) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนทุ่งสง ระยะที ่1 อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 2,511,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,511,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,449,000              บาท

(6) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงน่าน ระยะที ่3 

จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 2,746,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,053,700              บาท

(7) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนไร่ขงิ ระยะที ่2  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 2,746,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,053,700              บาท

(8) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ตาํบลนํา้ตาล 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 2,589,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,589,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,650,600              บาท

(9) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน

เมอืงสกลนคร  ระยะที ่1  จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 2,240,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท

(10) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่จนั ระยะที ่2 

อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 2,240,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,480,000              บาท
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(11) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ระยะที ่2  

อาํเภออนิทรบ์รุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 2,310,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

(12) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่าจนี ระยะที ่4  

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 2,660,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

(13) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 2,450,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,900,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,900,000              บาท

(14) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนออ้มใหญ่ ระยะที ่2  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 2,310,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,620,000              บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 79,141,000             บาท

(1) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 2,701,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,970,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,701,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,268,100             บาท
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(2) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 1,930,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,980,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,930,900              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,049,100              บาท

(3) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 1,929,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,978,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,929,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,048,500              บาท

(4) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 6,816,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 29,979,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,816,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,163,000              บาท

(5) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 1,179,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,979,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,179,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,799,400              บาท

(6) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัตราด 1 แห่ง 1,935,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,986,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,935,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,051,000              บาท
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(7) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 1,926,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 24,973,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,926,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,046,900              บาท

(8) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคเหนอื  ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(9) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคกลาง  ระยะที ่1 1 รายการ 12,222,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,222,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,777,800             บาท

(10) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

(11) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคใต ้ระยะที ่1 1 รายการ 9,166,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,833,400             บาท

468



(12) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคเหนอื  ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(13) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคกลาง  ระยะที ่2 1 รายการ 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(14) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(15) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั

นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนลุม่นํา้

ภาคใต ้ระยะที ่2 1 รายการ 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,242,802,100         บาท

(1) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบา้นแหลม 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 226,520,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 133,770,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 72,750,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
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(2) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงมหาสารคาม อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 334,940,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 157,212,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 107,727,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(3) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนศรรีาชา  อาํเภอศรรีาชา 

จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 15,755,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 285,229,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 133,325,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 111,904,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,244,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,500             บาท

(4) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพาน อาํเภอพาน 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 5,095,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 161,840,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 103,837,500            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,002,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,095,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,905,000              บาท

(5) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนป่าตอง อาํเภอกระทู ้

จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 11,304,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 398,990,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 184,447,300            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 114,542,700            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,609,500              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,304,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 86,085,800             บาท

(6) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงภเูก็ต อาํเภอเมอืง  

จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 62,623,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 517,600,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 232,762,400            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 184,837,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,330,700              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 62,623,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,046,100             บาท
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(7) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางนํา้เชี่ยว ระยะที ่3 

อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 39,319,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 179,300,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,510,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,471,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,319,000             บาท

(8) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนป่าโมก อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง  1 แห่ง 38,133,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 269,300,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 75,730,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,436,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,133,600             บาท

(9) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนออ้มใหญ่ ระยะที ่1 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 70,526,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 349,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 77,016,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 131,456,700            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,526,600             บาท

(10) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโพนางดาํตก ระยะที ่3 

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 55,242,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 269,170,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,540,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,387,400            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,242,600             บาท

(11) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางมลูนาก ระยะที ่3 

อาํเภอบางมลูนาก  จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง 3,078,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 197,970,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,500,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,756,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,078,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 93,635,200             บาท
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(12) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่1 

อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 23,906,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 199,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 57,850,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 77,844,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,906,000             บาท

(13) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนไร่ขงิ ระยะที ่1 อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 48,376,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 329,400,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,950,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 124,074,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,376,000             บาท

(14) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสุไหงโกลก อาํเภอสุไหงโกลก 

จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 84,366,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 372,202,900            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 84,216,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,254,200             บาท

(15) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้เพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งแดนดนิ 

อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 5,140,800              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,650,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,349,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,140,800              บาท

(16) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้เพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่ฟ้าหลวง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 7,595,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 91,470,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,490,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,007,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,377,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,595,000              บาท
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(17) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสรรพยา ระยะที ่3 

อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 46,646,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 259,320,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,996,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 97,677,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,646,100             บาท

(18) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ี ระยะที ่3 

จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 61,041,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 269,300,000            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,390,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,150,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,041,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,717,800             บาท

(19) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงอาํนาจเจรญิ ระยะที ่1 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 48,620,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 193,050,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 38,808,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,493,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,620,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,128,600             บาท

(20) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่2 อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 46,806,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,850,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 37,396,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,402,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,806,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 46,243,800             บาท

(21) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงสุรนิทร ์ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 71,760,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 316,590,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 63,504,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 83,084,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,760,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,241,200             บาท
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(22) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกนัตงั 

อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 42,008,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 166,800,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,516,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,378,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,008,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,896,300             บาท

(23) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน

บา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 29,774,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 263,710,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,920,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,237,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,774,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 116,778,700            บาท

(24) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงสุราษฎรธ์าน ี ระยะที ่2  

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 55,977,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 246,960,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,392,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 69,148,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,977,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,441,600             บาท

(25) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเลย 

ระยะที ่1 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 10,180,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 129,340,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,460,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,865,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,180,500             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,834,300             บาท

(26) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโพธิ์ทอง ระยะที ่2 อาํเภอโพธิ์ทอง 

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 77,724,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 342,900,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,796,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,008,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,724,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 106,371,900            บาท
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(27) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงชมุพร 

จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 53,185,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 219,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 44,100,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,740,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 53,185,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,974,300             บาท

(28) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกาํเนดินพคณุ อาํเภอบางสะพาน 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 59,742,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 246,000,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,392,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,148,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 59,742,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,716,300             บาท

(29) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย ระยะที ่3 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 38,656,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 142,120,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,106,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,151,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,656,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,205,600             บาท

(30) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ีระยะที ่4 

จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 28,772,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 97,330,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,492,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,181,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,772,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,884,700             บาท

(31) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนอ่างศิลา 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 57,775,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 254,900,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,156,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,929,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,775,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,039,700             บาท
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(32) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนอนิทรบ์รุ ีระยะที ่5 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 71,282,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 272,550,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,684,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 71,544,900             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 71,282,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 75,038,800             บาท

(33) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แห่ง 40,312,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(34) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพยุหะ อาํเภอพยุหะครี ี

จงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่าํรดุบกพร่อง) 

1 แห่ง 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,000,000             บาท

(35) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่สอด  

อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  1 แห่ง 70,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 170,000,000            บาท

(36) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบ่อผดุ 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 86,333,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 370,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 86,333,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 209,666,600            บาท

(37) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนทุ่งสง

ระยะที ่1 อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 74,666,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 74,666,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 181,333,400            บาท
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(38) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงน่าน ระยะที ่3 

จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 81,666,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,333,400            บาท

(39) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนควนขนุน 

อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง 51,062,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,062,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 100,937,600            บาท

(40) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนศรมีหาโพธ ิระยะที ่2 

อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 49,718,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 49,718,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 98,281,300             บาท

(41) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่3 อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 55,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 220,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,000,000            บาท

(42) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่4 อาํเภอป่าโมก 

จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 65,333,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600            บาท

(43) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงชยัภมู ิระยะที ่2 

จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 65,333,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600            บาท
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(44) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโกรกพระ  ระยะที ่2 

อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 65,333,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 158,666,600            บาท

(45) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนไร่ขงิ ระยะที ่2 อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 81,666,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,333,400            บาท

(46) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนวเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 

อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 58,333,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,333,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 141,666,600            บาท

(47) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย ระยะที ่4 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 40,312,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท

(48) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ตาํบลนํา้ตาล 

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 77,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 187,000,000            บาท

(49) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเลย 

ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 40,312,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,687,600             บาท
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(50) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ีระยะที ่5 

จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 50,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 110,000,000            บาท

(51) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงเชยีงใหม่ ระยะที ่2  จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 38,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(52) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงสกลนคร  ระยะที ่1 จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 64,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท

(53) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางศรเีมอืง ระยะที ่2  

อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 32,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(54) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนละไม อาํเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี1 แห่ง 38,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

(55) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่จนั ระยะที ่2 อาํเภอแม่จนั 

จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 64,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท
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(56) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ระยะที ่2  

อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 66,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000            บาท

(57) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงนราธวิาส ระยะที ่1 จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 52,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

(58) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการจงัหวดับงึกาฬ  

อาํเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(59) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่2  

อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 40,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(60) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนพนสันคิม อาํเภอพนสันคิม  จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 56,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

(61) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่ามะกา 

อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 40,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
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(62) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่าจนี ระยะที ่4  

อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 76,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(63) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบา้นแป้ง อาํเภอพรหมบรุ ี

จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 48,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 240,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

(64) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 70,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท

(65) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนออ้มใหญ่ ระยะที ่2  

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 66,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000            บาท

(66) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 52,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

(67) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนเมอืงชมุพร ระยะที ่2  จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 21,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
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(68) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่

ชมุชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2  อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 19,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

158,316,200           บาท

1. งบลงทนุ 158,316,200           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 158,316,200           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 158,316,200           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 22,100,000             บาท

(1) สถานสูีบนํา้และประตูระบายนํา้บางขนาก พรอ้มอาคารประกอบ 

ตาํบลบางขนาก อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 22,100,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 468,000,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 191,706,300            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,250,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,100,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 198,943,700            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 136,216,200            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 46,216,200             บาท

รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้ปากอ่าวกระบอื โครงการก่อสรา้ง สชป.13 

ตาํบลหว้ยพลู อาํเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 25,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้พรอ้มขดุลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย

6.00x3.50 เมตร จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 65,000,000             บาท

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน้ําเสยี และฟ้ืนฟแูหล่งน้ําธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้ีคณุภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป

รวมถงึการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ และการจดัการน้ําเพื่อรกัษาสมดลุของระบบนิเวศน์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ูพื้นที่ไดร้บัการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเสยี [แห่ง 130]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.1 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพระบบบาํบดัน้ําเสยี ป้องกนัระดบัความเค็ม

และลดน้ําเสยีจากแหล่งกาํเนิดชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเสยี/ปรมิาณน้ําเสยีที่ไดร้บัการบาํบดั [แห่ง 130]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ู(ลาํน้ําสายหลกั สาขา และลาํคลองที่ผ่านเมือง

และชมุชนพื้นที่ชุ่มน้ํา) [แหล่ง 16]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โครงการ : โครงการจดัการคณุภาพน้ํา
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5,709,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,709,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,709,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 600,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,009,300              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 335,400                บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 268,800                บาท

(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,496,000              บาท

30,795,100             บาท

1. งบลงทนุ 11,491,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,491,800             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,491,800             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,491,800             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,491,800             บาท

รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่ 19,303,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการลดของเสยีในแหลง่นํา้วกิฤตแิละจดัการคณุภาพนํา้

ในแหลง่นํา้หลกั 19,303,300             บาท

3,100,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,100,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคณุภาพนํา้

และนํา้เสยี 1 เรือ่ง 3,100,000              บาท

5,696,000              บาท

1. งบลงทนุ 1,696,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,696,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,696,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,696,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,696,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบและบงัคบักาํกบัแหลง่กาํเนดิมลพษิ 4,000,000              บาท

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศสุตัวเ์พื่อแกไ้ขปญัหาลุ่มน้ําวกิฤต

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคณุภาพน้ํา

กรมควบคมุมลพษิ

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคณุภาพน้ําและน้ําเสยี

โครงการ : โครงการพฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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304,880,000           บาท

1. งบลงทนุ 304,880,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 304,880,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 304,880,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 24,128,000             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,128,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

วงเงนิท ัง้สิ้น 12,640,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,528,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,112,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้ง เพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี 

ระบบท่อรวบรวมนํา้เสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบี่

จงัหวดักระบี ่1 รายการ 12,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 280,752,000            บาท

(1) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้

เทศบาลเมอืงปู่เจา้สมงิพราย จงัหวดัสมทุรปราการ 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(2) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้ เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(3) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้ เทศบาลตาํบลบางปลา 

จงัหวดัสมทุรสาคร (แห่งที ่2) 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมนํา้เสยี

เทศบาลเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 22,752,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 113,760,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,752,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 91,008,000             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี

ระบบท่อรวบรวมนํา้เสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบี่

จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 108,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 540,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 108,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 270,000,000            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 162,000,000            บาท

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารจดัการน้ําเสยี

โครงการ : โครงการปรบัปรงุ ฟ้ืนฟแูละบรหิารจดัการคณุภาพน้ํา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

12,590,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 7,454,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,454,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 72,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,640,000              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 980,000                บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 180,000                บาท

(6) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 3,382,000              บาท

(7) วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 5,136,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,136,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,136,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,136,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,136,000              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

5,265,000              บาท

1. งบลงทนุ 5,265,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,265,000              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,265,000              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,265,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,265,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมป่าไม ้

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟ ูรวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟแูละป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา [ไร่ 24,350]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟพูื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรม ป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกพื้นฟ ูเน้ือที่  [ไร่ 24,350]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั ครอบคลมุ [แห่ง 907]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพฒันาที่ดิน

โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและฟ้ืนฟพูื้นที่เกษตรกรรม

ดว้ยระบบอนุรกัษด์ินและน้ํา
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122,012,900           บาท

1. งบลงทนุ 122,012,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 122,012,900           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 687,500                บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 687,500                บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 687,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 121,325,400           บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 121,325,400            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 121,325,400            บาท

รวม 24 รายการ (รวม 5,723,897 หน่วย)

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

โครงการ : โครงการฟ้ืนฟพูื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน้ํา) ระยะที่ 1
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

461,276,700           บาท

1. งบลงทนุ 264,664,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 264,664,600           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 264,664,600           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 80,591,300             บาท

(1) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้ช ีสาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 13,819,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,278,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,819,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,458,700             บาท

(2) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้มลู สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 16,442,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,771,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,442,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,328,700             บาท

(3) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้บางปะกง สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 11,451,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,807,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,451,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,355,500             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มีแผนการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ําทกุระดบั [เรื่อง 7]

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ [ลุ่มน้ํา 25]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 6.1 : จดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ํา 

แผนการปฏบิตัิการประจาํปี เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน้ํา 

พฒันาระบบฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา [ฉบบั/เรื่อง 6/2]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : องคก์รลุ่มน้ําเครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน้ําครบทกุลุ่มน้ํา (การจดัทาํแผนงานการติดตามประเมินผลการจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้

งานเลขานุการลุ่มน้ํา) [ลุ่มน้ํา/เรื่อง 25/1]

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มีงานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทาง บรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา [เรื่อง 11]

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ [ระบบ/เรื่อง 22/11]

ตวัช้ีวดัที่ 6 : กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ํานําไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 [เรื่อง 2]

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท 

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
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(4) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้สะแกกรงั ป่าสกั เจา้พระยา ท่าจนี 

สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 22,870,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 91,481,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,870,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 68,610,800             บาท

(5) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้แม่กลอง สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 16,006,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 64,026,800             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,006,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 48,020,100             บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 184,073,300            บาท

(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเขือ่นลาํตะคอง จงัหวดันครราชสมีา 

1 รายการ 35,966,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,966,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,966,800             บาท

(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

การผนันํา้จากเขือ่นศรนีครนิทรเ์พือ่บรรเทาปญัหาภยัแลง้ 

จงัหวดักาญจนบรุ ี1 รายการ 13,140,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,995,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,854,700             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,140,800             บาท

(3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้

ลุม่นํา้สงคราม จงัหวดันครพนม 1 รายการ 35,984,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,984,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,984,500             บาท

(4) โครงการบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้พื้นทีเ่กษตรและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

พเิศษจงัหวดัหนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร 1 รายการ 39,986,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,986,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,986,800             บาท
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(5) โครงการศึกษาการแกไ้ขปญัหาภยัแลง้และบรรเทาอทุกภยั

ทะเลสาบสงขลา จงัหวดัพทัลงุ 1 รายการ 31,994,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,994,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,994,400             บาท

(6) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่บรรเทาอทุกภยั

และภยัแลง้สาํหรบัพื้นทีลุ่ม่นํา้ชลีา่ง-เซบาย-เซบก และลุม่นํา้มลูลา่ง 

สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 13,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,500,000             บาท

(7) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่บรรเทาอทุกภยั

และภยัแลง้สาํหรบัพื้นทีลุ่ม่นํา้หว้ยโมง-ลาํพะเนยีงและตน้นํา้พอง 

สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่

กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 13,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,500,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 196,612,100           บาท

1) โครงการยกร่างกฎหมายลาํดบัรองเพือ่การจดัสรรนํา้และการใชน้ํา้ (หมวด 4) 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่นํา้ 62,456,400             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนแม่บท

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ และแผนบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 10,000,000             บาท

4) โครงการตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนบรหิารจดัการลุม่นํา้ 19,000,000             บาท

5) โครงการจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี ภายใตแ้ผนแม่บท

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 2,000,000              บาท

6) โครงการนาํร่องศึกษาวเิคราะหค์วามเชื่อมโยงการบรหิารจดัการนํา้

กบัระบบการประเมนิดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และพฒันาระบบบญัชาการ

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในภาวะวกิฤติ 9,950,000              บาท

7) โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรแ์ละ

แผนหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้พื้นทีลุ่ม่นํา้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก 41,899,000             บาท

8) โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรแ์ละ

แผนหลกัการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้พื้นทีลุ่ม่นํา้เพชรบรุ ี- ประจวบครีขีนัธ์ 32,712,000             บาท

9) โครงการส่งเสรมิการประหยดันํา้ 1,880,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้

ในแม่นํา้โขงสายประธาน 4,685,400              บาท
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11) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่เครอืข่ายภาคประชาสงัคม

ในพื้นที ่8 จงัหวดัรมินํา้โขง 1,014,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการถ่ายโอนภารกจิหลกัการบรหิารจดัการลุม่นํา้ของ MRC

สู่ประเทศสมาชกิ 4,515,300              บาท

13) โครงการสรา้งการรบัรูก้ฎหมายลาํดบัรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) 1,500,000              บาท

57,640,000             บาท

1. งบลงทนุ 29,500,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 29,500,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 29,500,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,500,000              บาท

(1) ระบบโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

(ทีท่าํการช ัว่คราว) สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน

เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 6,500,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 23,000,000             บาท

(1) โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศ สาํหรบัขึ้นทะเบยีนแหลง่นํา้

สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 8,000,000              บาท

(2) โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศองคก์รผูใ้ชน้ํา้ และขึ้นทะเบยีนผูใ้ชน้ํา้ 

สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร

1 รายการ 15,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 28,140,000             บาท

1) โครงการตรวจสอบและตดิตามการดาํเนนิงานตามแผนงานบูรณาการ

บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่ง สทนช. และ GISTDA 2,000,000              บาท

2) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง สทนช. และ สสน. 

เพือ่ตดิตามสถานการณ์นํา้ 14,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัการนํา้ของศูนยเ์ฉพาะกจิช ัว่คราวในภาวะวกิฤต 2,140,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัการนํา้ของศูนยบ์ญัชาการเฉพาะกจิ

ตามพระราชบญัญตัทิรพัยากรนํา้ พ.ศ. 2561 5,800,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการศูนยเ์ฉพาะกจิช ัว่คราวในระดบัภาค 700,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการนํา้เชงิพื้นทีลุ่ม่นํา้ 3,500,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ
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186,426,900           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 186,426,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 186,426,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 66,214,900             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 93,900,000             บาท

(1) ระบบสาํรวจภมูปิระเทศแบบเคลือ่นที ่1 ระบบ 15,000,000             บาท

(2) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูและการใหบ้รกิาร 1 ระบบ 20,500,000             บาท

(3) ระบบสาํรวจทางนํา้แบบหนึ่งระบบหลายรูปลกัษณ์ 1 ระบบ 1,600,000              บาท

(4) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตาม ขอ้มลู และคาดการณ์

สถานการณ์นํา้และสภาพอากาศ 1 ระบบ 45,000,000             บาท

(5)  ระบบวทิยาการขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการนํา้ 1 ระบบ 11,800,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 11,630,000             บาท

(1) ตดิตัง้ระบบโทรมาตรอตัโนมตั ิแขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 11,630,000             บาท

4) ค่าพฒันาระบบแบบจาํลองเพือ่การบรหิารจดัการนํา้และคาดการณ์นํา้ท่วม

ในพื้นทีเ่ขตเมอืง(ภาคกลาง) แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 1 รายการ 4,122,800              บาท

5) ค่าตดิตัง้ระบบโทรมาตรอตัโนมตั ิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1 รายการ 10,559,200             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน) 

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยีดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
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59,092,000             บาท

1. งบลงทนุ 59,092,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,092,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 59,092,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 59,092,000             บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง

ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000            บาท

(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั

ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000            บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิเพื่อการพยากรณ์

อตุนิุยมวทิยาอทุกและเตือนภยั 22,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 22,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์

อตุนุยิมวทิยาอทุกและเตอืนภยั กองพฒันาอตุนุยิมวทิยา 

กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,000,000             บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

กรมอตุนิุยมวทิยา 

โครงการ : โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
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5,300,000              บาท

1. งบลงทนุ 2,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,000,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

(1) ระบบตรวจสอบแหลง่กาํเนดิมลพษิโดยผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต 

(Authorized Third Party) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 2,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,300,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิทางนํา้ 1 ระบบ 3,300,000              บาท

502,338,200           บาท

1. งบลงทนุ 233,599,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 233,599,100           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 233,599,100           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 233,599,100            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาศึกษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ 

โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่นํา้ชมุชนและระบบกระจายนํา้ในพื้นที่

เกษตรนํา้ฝนในตาํบลอ่างทอง, ตาํบลนํา้แวน อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 

กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 26,105,700             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาการสาํรวจ ออกแบบ เพือ่ปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพโครงการพฒันาแหลง่นํา้ พื้นทีภ่าคเหนอื กรมทรพัยากรนํา้ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 26,060,500             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาการสาํรวจ ออกแบบ เพือ่ปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพโครงการพฒันาแหลง่นํา้ พื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 22,466,000             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาการสาํรวจ ออกแบบ เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

โครงการพฒันาแหลง่นํา้ พื้นทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัตก และภาคใต ้กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 22,766,900             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการตดิตัง้ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้ (Early Warning) 

สาํหรบัพื้นทีเ่สีย่งอทุกภยั-ดนิถลม่ ในพื้นทีล่าดชนัและพื้นทีร่าบเชงิเขา 

กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 136,200,000            บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมควบคมุมลพษิ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิและขีดความสามารถในการรองรบัมลพษิ

กรมทรพัยากรน้ํา

โครงการ : โครงการพฒันากลไกและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ํา
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2. งบรายจา่ยอืน่ 268,739,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพเครอืข่ายสถานอีทุกวทิยา 

เพือ่รองรบัการบรหิารจดัการนํา้แบบบูรณาการ กรมทรพัยากรนํา้ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 45,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาประเมนิศกัยภาพ และพฒันาระบบตรวจวดั

ปรมิาณนํา้เก็บกกัในแหลง่นํา้ขนาดเลก็ ทีพ่ฒันาโดยกรมทรพัยากรนํา้ในพื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 69,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยข์อ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการนํา้ในพื้นที่

เกษตรนํา้ฝน ระยะที ่1 กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรงุเทพมหานคร 25,759,800             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบตดิตามสถานการณ์นํา้ทางไกลอตัโนมตัิ

(ลุม่นํา้กกและโขงเหนอื) กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 23,342,300             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบตดิตามสถานการณ์นํา้ทางไกลอตัโนมตัิ

(ลุม่นํา้แม่กลองและสาละวนิ) กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรงุเทพมหานคร 51,000,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ประเมนิศกัยภาพ และพฒันาระบบตรวจวดัปรมิาณ

นํา้เก็บกกัในแหลง่นํา้ขนาดเลก็ ในพื้นทีภ่าคเหนอื กรมทรพัยากรนํา้ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 17,900,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ประเมนิศกัยภาพ และพฒันาระบบตรวจวดัปรมิาณ

นํา้เก็บกกัในแหลง่นํา้ขนาดเลก็ ในพื้นทีภ่าคตะวนัตก กรมทรพัยากรนํา้ 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 17,900,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนและขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานใหก้บักลุม่ผูใ้ชน้ํา้

และเครอืข่ายบรหิารจดัการนํา้ในพื้นทีเ่กษตรนํา้ฝน 1,637,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการ

ประเมนิคณุภาพระบบประปาหมู่บา้น 6,700,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและยกร่างอนุบญัญตัทิีอ่อกตาม

ร่างพระราชบญัญตัทิรพัยากรนํา้ พ.ศ..... ในส่วนทีอ่ยู่ในหนา้ทีแ่ละอาํนาจ 

และภารกจิของกรมทรพัยากรนํา้ (หมวด 4 การจดัสรรนํา้และการใชน้ํา้) 10,500,000             บาท

30,003,100             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 30,003,100             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 30,003,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 30,003,100             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบัน้ําบาดาลและคณุภาพน้ําบาดาลทัว่ประเทศ
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46,007,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 46,007,000             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 46,007,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 46,007,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 530 หน่วย)

57,700,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 57,700,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 57,700,000             บาท

(1)  ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบสาํรองขอ้มลูสารสนเทศ

กรมทรพัยากรนํา้บาดาล 1 ระบบ 40,020,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบองคค์วามรูด้า้นทรพัยากรนํา้บาดาล

แบบดจิทิลั 1 ระบบ 17,680,000             บาท

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรพัยากรน้ําบาดาล

โครงการ : โครงการเติมน้ําใตด้ินระดบัตื้น
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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจํานวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะท ีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วัตถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่ รบัผิดชอบ

2.2 พื้นที่ดําเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงยตุิธรรม
1) สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

หน่วยงานที่ เกี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน

2 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

2.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน์ : ประชาชนทั้งประเทศ

แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบาํบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

5,013,376,100               

-     -    

เพือ่สรา้งภูมิคุม้กันจากยาเสพติด โดยป้องกันเด็ก เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชนกลุ่มเสีย่ง 
ไม่ใหไ้ปเกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด ปราบปราม จบักุมผูผ้ลติ ผูค้า้ ผูม้ีอทิธิพล และเจา้หนา้ที่รฐัที่เกี่ยวขอ้ง
กับยาเสพติดทุกราย สรา้งความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้ง
บําบัดรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติดใหส้ามารถกลบัไปใชช้ีวิตในสงัคมไดต้ามปกติ โดยมี
กลไกติดตามการช่วยเหลอืผูผ่้านการบําบัดรกัษาอย่างเป็นระบบ

5,299,591,200               



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- ตวัชี้ วดั : ระดบัความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ของประชาชน
ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาลและหน่วยงาน
ทีเ่ก ีย่วขอ้งในภาพรวมสูงขึ้ นเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

ระดบั มากถงึมากทีสุ่ด

ผลสมัฤทธิแ์ละประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สงัคมไทยปลอดภยัจากยาเสพตดิ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนับ คา่เป้าหมาย ปี 2563

498



 
 
5. แผนภาพความเช่ือมโยง  
    5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ยทุธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
ยุทธศาสตรท์ี ่5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาติ
เพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่4 : ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละ 
ความร่วมมอืดา้นความม ัน่คงในกลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน มติรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนั
ภยัคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกบัการรกัษา
ผลประโยชนข์องชาต ิ
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่4.4 : จาํนวนคดทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
ยาเสพตดิลดลง 

ยทุธศาสตรช์าติ  

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12 และ
แผนแม่บท
ภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ 

  ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ
แผนงาน 
บูรณาการ 

 

เป้าหมายที่ 1 : ลดผลกระทบ
จากประชากรวยัเสี่ยงสูงไม่ให ้
เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด   
 

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยาเสพติด
ในพื้ น ท่ี แพร่ ร ะบ าดและ
เ ค รื อ ข่ า ย ถู ก จ ับ กุ ม แ ล ะ
ดําเนินการ

เป้าหมายท่ี 3 : ลดผลกระทบ
จากประชากรกลุ่มเสี่ยงท่ีมีต่อ
สงัคม 
 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเดน็/เรื่อง : ความม ัน่คง 
แผนย่อยที ่2 : ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คง 
เป้าหมายแผนย่อยที ่2.1 : ปญัหาความม ัน่คง 
ทีม่อียู่ในปจัจบุนั (เช่น ปญัหายาเสพตดิ 
ความม ัน่คงทางไซเบอร ์การคา้มนุษย ์ฯลฯ) 
ไดร้บัการแกไ้ขจนไมส่่งผลกระทบต่อการ
บรหิารและพฒันาประเทศ  
ตวัชี้วดัแผนย่อยที ่2.1 : ระดบัความสาํเร็จ
ของการแกไ้ขปญัหาความม ัน่คงในปจัจบุนั 
ดขีึ้นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 50 ภายในปี 2565 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ  

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ  5,299.5912  ลา้นบาท  
 เป้าหมายที่ 1 : ลดผลกระทบจากประชากรวยัเสี่ยงสูงไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด    

ตวัชี้วดั : รอ้ยละ 95 ของประชากรวยัเสี่ยงสูงไม่กระทาํผิดในกรณียาเสพติด 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพตดิ  

แนวทางที่ 1.1.1 : ประชากรวยัเสี่ยงสูงไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนั และสรา้งระบบนิเวศทางสงัคม 
เพื่อป้องกนัยาเสพติดโดยการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนประชากรวยัเสี่ยงสูงไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนัป้องกนัยาเสพติด 
2. รอ้ยละ 50 ของ 7,255 ตาํบล/ 50 เขต มีระบบนิเวศทางสงัคมเพื่อการป้องกนัยาเสพติด 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร  
   - โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
กระทรวงกลาโหม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
2. กองทพับก  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
3. กองทพัเรอื  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
4. กองทพัอากาศ  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
5. กองบญัชาการกองทพัไทย  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน  
  - โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเดก็และเยาวชนจากยาเสพตดิ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา  
วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  
  - โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
กระทรวงมหาดไทย  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  
  - โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษา 
ผูต้ดิยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย 
2. กรมการปกครอง  
  - โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนั 
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
3. กรมการพฒันาชุมชน  
  - โครงการส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดนิ 
กระทรวงยุติธรรม  
1. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
  - โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 

กระทรวงกลาโหม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
2. กองทพับก  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
3. กองทพัเรอื  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
4. กองทพัอากาศ  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
5. กองบญัชาการกองทพัไทย  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
กระทรวงยุติธรรม  
1. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
  - โครงการปราบปรามยาเสพตดิ 
กระทรวงสาธารณสุข  
1. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
  - โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยาและสารเคมทีาง
หอ้งปฏบิตักิาร 
2. สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  - โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร
ควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 
1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  
  - โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ 
2. สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ   
  - โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ 
มลูฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ    
 
 
รวมงบประมาณรายจ่าย 1,958.9501 ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม  
  - โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 
2. กองทพับก  
  - โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 
3. กองทพัเรอื  
  - โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 
4. กองทพัอากาศ  
  - โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ 
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมการปกครอง  
  - โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
กระทรวงยุติธรรม  
1. กรมคุมประพฤติ  
  - โครงการฟื้นฟูผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพติด 
2. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน  
  - โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ 
3. กรมราชทณัฑ ์ 
  - โครงการบาํบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพติด 
4. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
  - โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
  - โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 
2. กรมการแพทย ์ 
  - โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดั รกัษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  - โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษาผูป้่วยยาเสพตดิ 
4. กรมสุขภาพจติ  
  - โครงการประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั รกัษา  
และฟื้นฟูจากปญัหายาเสพตดิ 
 
    
 รวมงบประมาณรายจา่ย  1,481.6906 ลา้นบาท 
     

เป้าหมายของแผนงาน   
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
2. กรมราชทณัฑ ์
  - โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนั 
ปญัหายาเสพติดในเรือนจาํ 
  - โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพตดิ 
3. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
  - โครงการป้องกนัยาเสพตดิ 
กระทรวงแรงงาน  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน  
  - โครงการส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานประกอบการ 
2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
  - โครงการส่งเสริมระบบการจดัการดา้นยาเสพตดิใน
สถานประกอบกจิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
  - โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 
2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
  - โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  - โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
กระทรวงสาธารณสุข  
1. กรมสุขภาพจติ  
  - โครงการประชาชนกลุม่เสีย่งต่อปญัหาจติเวช 
ยาเสพตดิไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและประชาชน 
ทีม่ปีญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดัรกัษา 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง 
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 
  - โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ  
 
 

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครอืข่ายถูกจบักมุและดําเนินการ 
ตวัชี้วดั : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดําเนินการตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 

แนวทางที่ 2.1.1 : สกดัก ัน้และปราบปรามการคา้ยาเสพติด 
ตวัชี้วดั 
1. สกดัก ัน้ยาเสพติดไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จบักมุท ัง้ประเทศ 
2. ยุติบทบาทกลุ่มการคา้คดียาเสพติดระดบัสาํคญัไดไ้ม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30 

เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อสงัคม 
ตวัชี้วดั : รอ้ยละ 90 ของผูป้่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเขา้ถงึการประเมิน 
และดูแลช่วยเหลอืบาํบดัรกัษาตามระดบัความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางที่ 3.1.1 : กลุ่มผูป้่วยยาเสพติดไดร้บัการประเมิน ดูแลช่วยเหลอื บาํบดัรกัษา
ฟื้นฟ ูและติดตามตามระดบัความรุนแรงอย่างเหมาะสม 
ตวัชี้วดั 
1. รอ้ยละ 80 ของผูป้่วยยาเสพติดเขา้รบัการบาํบดัรกัษา และไดร้บัการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

รวมงบประมาณรายจ่าย 1,858.9505 ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 2,647.6254      138.2405        676.1297        1,837.5956      5,299.5912      
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                -                206.1155      206.1155      

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร -                -                -                206.1155      206.1155      
โครงการ : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

-                  -                  -                  206.1155        206.1155        

กระทรวงกลาโหม 260.5163      -                -                59.1489       319.6652      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 2.7882         -                -                -                2.7882         
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.0282           -                  -                  -                  2.0282           
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 0.4000           -                  -                  -                  0.4000           
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 0.3600           -                  -                  -                  0.3600           

2. กองทพับก 193.6300      -                -                20.2300       213.8600      
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 28.8070         -                  -                  -                  28.8070         
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 160.8230        -                  -                  20.2300         181.0530        
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 4.0000           -                  -                  -                  4.0000           

3. กองทพัเรอื 30.3728       -                -                17.2985       47.6713       
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.7008           -                  -                  -                  2.7008           
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 26.2720         -                  -                  17.2985         43.5705         
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 1.4000           -                  -                  -                  1.4000           

4. กองทพัอากาศ 19.7523       -                -                -                19.7523       
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 11.0523         -                  -                  -                  11.0523         
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 6.0000           -                  -                  -                  6.0000           
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 2.7000           -                  -                  -                  2.7000           

5. กองบญัชาการกองทพัไทย 13.9730       -                -                21.6204       35.5934       
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 10.7929         -                  -                  -                  10.7929         
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 3.1801           -                  -                  21.6204         24.8005         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 10.0000       -                -                -                10.0000       
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 10.0000       -                -                -                10.0000       
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัเดก็และ
เยาวชนจากยาเสพติด

10.0000         -                  -                  -                  10.0000         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม -                -                6.5000         -                6.5000         
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิยั และนวตักรรม

-                -                6.5000         -                6.5000         

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

-                  -                  6.5000           -                  6.5000           

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

กระทรวงมหาดไทย 163.4096      -                -                22.5144       185.9240      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย -                -                -                22.5144       22.5144       
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม 
และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

-                  -                  -                  22.5144         22.5144         

2. กรมการปกครอง 136.6292      -                -                -                136.6292      
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

136.6292        -                  -                  -                  136.6292        

3. กรมการพฒันาชมุชน 26.7804       -                -                -                26.7804       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทุน
แม่ของแผ่นดนิ

26.7804         -                  -                  -                  26.7804         

กระทรวงยุติธรรม 447.0418      -                669.6297      1,204.7557    2,321.4272    
1. กรมคุมประพฤติ 372.3729      -                -                -                372.3729      
โครงการ : โครงการฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด 372.3729        -                  -                  -                  372.3729        

2. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน -                -                -                17.5323       17.5323       
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด -                  -                  -                  6.8372           6.8372           
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพติด

-                  -                  -                  10.6951         10.6951         

3. กรมราชทณัฑ์ 74.6689       -                -                5.0000         79.6689       
โครงการ : โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด

42.0000         -                  -                  -                  42.0000         

โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนั
ปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ

7.9387           -                  -                  5.0000           12.9387         

โครงการ : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด 24.7302         -                  -                  -                  24.7302         
4. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด

-                -                669.6297      1,182.2234    1,851.8531    

โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด -                  -                  356.7497        407.6634        764.4131        
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด -                  -                  312.8800        486.5600        799.4400        
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด -                  -                  -                  288.0000        288.0000        

กระทรวงแรงงาน 13.2375       -                -                20.4638       33.7013       
1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน -                -                -                20.4638       20.4638       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ

-                  -                  -                  20.4638         20.4638         

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 13.2375       -                -                -                13.2375       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้น
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

13.2375         -                  -                  -                  13.2375         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

กระทรวงศึกษาธกิาร 141.5941      -                -                58.3212       199.9153      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -                -                -                25.0906       25.0906       
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพติด

-                  -                  -                  25.0906         25.0906         

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 141.5941      -                -                -                141.5941      
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

141.5941        -                  -                  -                  141.5941        

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -                -                -                33.2306       33.2306       
โครงการ : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

-                  -                  -                  33.2306         33.2306         

กระทรวงสาธารณสุข 954.8433      40.2405       -                -                995.0838      
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 426.3533      -                -                -                426.3533      
โครงการ : โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพ
ดา้นยาเสพติดแบบบูรณาการ

426.3533        -                  -                  -                  426.3533        

2. กรมการแพทย์ 229.1329      -                -                -                229.1329      
โครงการ : โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บั
การบาํบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

229.1329        -                  -                  -                  229.1329        

3. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 84.6410       40.2405       -                -                124.8815      
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
ผูเ้สพยาเสพติด การควบคุมตวัยาและสารเคมี
ทางหอ้งปฏบิตัิการ

84.6410         40.2405         -                  -                  124.8815        

4. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 6.9175         -                -                -                6.9175         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษา
ผูป่้วยยาเสพติด

6.9175           -                  -                  -                  6.9175           

5. กรมสุขภาพจติ 183.9768      -                -                -                183.9768      
โครงการ : โครงการประชาชนกลุม่เสีย่งต่อปญัหา
จติเวชยาเสพติดไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและ
ประชาชนที่มปีญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บั
การบาํบดัรกัษา

95.0000         -                  -                  -                  95.0000         

โครงการ : โครงการประชาชนผูเ้สพและผูต้ิด
ยาเสพติด ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟู
จากปญัหายาเสพติด

88.9768         -                  -                  -                  88.9768         

6. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 23.8218       -                -                -                23.8218       
โครงการ : โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์
และสารต ัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

23.8218         -                  -                  -                  23.8218         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอื
ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

656.9828      98.0000       -                266.2761      1,021.2589    

1. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ 641.5010      98.0000       -                266.2761      1,005.7771    
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพติด

-                  -                  -                  266.2761        266.2761        

โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพติด 641.5010        98.0000         -                  -                  739.5010        
2. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 15.4818       -                -                -                15.4818       
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการ
กบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมลูฐาน
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

15.4818         -                  -                  -                  15.4818         
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7. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัชี้วดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               5,299.5912
เป้าหมายที่ 1 : ลดผลกระทบจากประชากรวยัเสีย่งสูงไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด               1,858.9505
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 95 ของประชากรวยัเสีย่งสูงไม่กระทําผิดในกรณียาเสพติด รอ้ยละ 95
แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ประชากรวยัเสีย่งสูงไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนั 
และสรา้งระบบนิเวศทางสงัคมเพือ่ป้องกนัยาเสพติดโดยการมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่น

              1,858.9505

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนประชากรวยัเสีย่งสูง ไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนัป้องกนัยาเสพติด คน 4,850,570
ตวัชี้วดัที่ 2 : รอ้ยละ 50 ของ 7,255 ตาํบล/50 เขต มรีะบบนิเวศทางสงัคมเพือ่การป้องกนั
ยาเสพติด

รอ้ยละ 50

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 206.1155
1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                 206.1155
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพติด                 206.1155
กิจกรรม งานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                 206.1155
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละ 50 ของ 7,255 ตาํบล/ 50 เขต มรีะบบนิเวศทางสงัคม
เพือ่การป้องกนัยาเสพติด

รอ้ยละ 50

2. กระทรวงกลาโหม                  55.3812
2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 2.0282
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.0282
กิจกรรม การป้องกนัยาเสพติด 2.0282
ตวัชี้วดักิจกรรม กลุม่เป้าหมาย/เป้าหมายที่กาํหนดไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนั
ยาเสพติด จาํนวนไม่นอ้ยกว่า

คน 950

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนการป้องกนัยาเสพติด รอ้ยละ  90
2.2 กองทพับก                  28.8070
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด                  28.8070
กิจกรรม การป้องกนัยาเสพติด                  28.8070
ตวัชี้วดักิจกรรม มกีาํลงัพลเขา้ร่วมโครงการป้องกนัยาเสพติดไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 
ของกาํลงัพลเป้าหมาย

รอ้ยละ 90

2.3 กองทพัเรอื 2.7008
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.7008
กิจกรรม การป้องกนัยาเสพติด 2.7008
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่รบัผดิชอบที่เขา้ร่วมกิจกรรม คน 5,000

2.4 กองทพัอากาศ                  11.0523
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด                  11.0523
กิจกรรม การป้องกนัยาเสพติด                  11.0523
ตวัชี้วดักิจกรรม  กลุม่เป้าหมายที่กาํหนดไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนัยาเสพติด
จาํนวนไม่นอ้ยกว่า

คน 4,500

เป้าหมาย งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2.5 กองบญัชาการกองทพัไทย                  10.7929
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด                  10.7929
กิจกรรม การป้องกนัยาเสพติด                  10.7929
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่กาํหนด ไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนัยาเสพติด คน 20,000

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  10.0000
3.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน                  10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัเดก็และเยาวชนจากยาเสพติด                  10.0000
กิจกรรม สรา้งภมูคุิม้กนัภยัยาเสพติดสาํหรบัเดก็และเยาวชน                  10.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บัการส่งเสรมิดา้นการป้องกนัภยั
จากยาเสพติด

คน 1,500

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละเดก็และเยาวชนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการป้องกนัภยั
จากยาเสพติดที่เหมาะสม

รอ้ยละ 80

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   6.5000
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                   6.5000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา                   6.5000
กิจกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา                   6.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนิสตินกัศึกษา บุคลากรที่เขา้ร่วมกิจกรรมไดร้บั
การสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

คน 80,000

5. กระทรวงมหาดไทย                 173.2840
5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย                  22.5144
โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษา
ผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

                 22.5144

กิจกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพติดในระดบัพื้นที่                  22.5144
ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

ระดบั 5

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของ 7,255 ตาํบล/50 เขต มรีะบบนิเวศทางสงัคมเพือ่ป้องกนั
ยาเสพติด

รอ้ยละ 50

5.2 กรมการปกครอง                 123.9892
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                 123.9892
กิจกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  89.0825
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูผ่้านการบาํบดัไดร้บัการติดตามช่วยเหลอื
โดยกลไกหมู่บา้น/ชมุชน สามารถดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60

กิจกรรม การเสรมิสรา้งชมุชนและหมู่บา้นเขม้แขง็เพือ่เอาชนะยาเสพติดอย่างย ัง่ยนื                  34.9067
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหมู่บา้น/ชมุชน ปญัหายาเสพติดลดลง ผูเ้สพ/ผูต้ิด
ยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษาตามความเหมาะสมและสามารถกลบัไปใชช้วีติ
อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60
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5.3 กรมการพฒันาชมุชน                  26.7804
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทุนแม่ของแผ่นดนิ                  26.7804
กิจกรรม ส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทุนแม่ของแผ่นดนิ                  26.7804
ตวัชี้วดักิจกรรม ชมุชนปลอดภยัจากยาเสพติด หมู่บา้น 22,887
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของหมู่บา้นกองทุนแม่ของแผ่นดนิมกีลไกในการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

รอ้ยละ 100

6. กระทรวงยุติธรรม                 812.7771
6.1 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                  10.6951
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด                  10.6951
กิจกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานพนิิจ
และศูนยฝึ์กและอบรม

                  5.0000

กิจกรรม ป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งต่อการใชย้าเสพติดในสถานพนิิจ
และศูนยฝึ์กและอบรม

                  5.6951

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรมเดก็ไดร้บั
การสรา้งภมูคุิม้กนัดา้นยาเสพติด

คน 7,000

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 
มชีมรม TO BE NUMBER ONE

แห่ง 60

6.2 กรมราชทณัฑ์                  37.6689
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ                  12.9387
กิจกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ                   7.9387
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูต้อ้งขงัคดเีดด็ขาดเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

คน 200,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูต้อ้งขงัที่ผ่านกิจกรรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
กลบัมากระทาํผดิในคดยีาเสพติดอกีภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รอ้ยละ 10

กิจกรรม สนบัสนุนกิจกรรมการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                   5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด                  24.7302
กิจกรรม แกไ้ขปญัหายาเสพติดและสิง่ของตอ้งหา้มในเรอืนจาํ                  24.7302
ตวัชี้วดักิจกรรม เรอืนจาํไดร้บัการจู่โจมตรวจคน้ แห่ง 142
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของการตรวจคน้จู่โจมแบบกรณีพเิศษร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก และแบบกรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและอปุกรณส์ือ่สารในเรอืนจาํ

รอ้ยละ 98

6.3 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด                 764.4131
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัยาเสพติด                 764.4131
กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัและเฝ้าระวงัยาเสพติด                 214.3900
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชากรไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนัป้องกนัยาเสพติดไม่นอ้ยกว่า คน 103,000
กิจกรรม การสรา้งระบบนิเวศทางสงัคมและสรา้งการมสี่วนร่วมของชมุชน
ในการป้องกนัยาเสพติด

                550.0231

ตวัชี้วดักิจกรรม การสรา้งสภาพแวดลอ้มและการมสี่วนร่วมป้องกนัยาเสพติด แห่ง 878
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7. กระทรวงแรงงาน                  33.7013
7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน                  20.4638
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ

                 20.4638

กิจกรรม ดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  20.4638
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแรงงานกลุม่เป้าหมายในสถานประกอบการที่มลูีกจา้ง
ตํา่กว่า 10 คนลงมาไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดไม่ตํา่กว่า

คน 35,120

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชมรม /ศูนยเ์พือ่นใจ TO Be Number One 
ที่จดัต ัง้ใหม่ชมรม/ศูนย์

แห่ง 55/16

7.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน                  13.2375
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ                  13.2375
กิจกรรม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  13.2375
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแรงงานไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

คน 1,200,000

8. กระทรวงศึกษาธกิาร                 199.9153
8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                  25.0906
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด                  25.0906
กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา                  10.0096
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของประชากรวยัเสีย่งสูงไม่กระทาํผดิในกรณียาเสพติด รอ้ยละ 95
กิจกรรม เสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน                  15.0810
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานศึกษาเอกชนที่ไดร้บัการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัยาเสพติด โรง 69

8.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 141.5941
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา                 141.5941
กิจกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา                 141.5941
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
ในการสรา้งภมูคุิม้กนั รณรงค ์ป้องกนั เฝ้าระวงัยาเสพติด

รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บั
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

คน 2,500,000

8.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                  33.2306
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  33.2306
กิจกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  10.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชวีศึกษา
ที่เขา้ร่วมโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

แห่ง 910

กิจกรรม อาชวีะตา้นยาเสพติด                  23.2306
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษา ที่ไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งพฤติกรรม
เชงิป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

คน 200,000
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9. กระทรวงสาธารณสุข                  95.0000
9.1 กรมสุขภาพจติ                  95.0000
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนกลุม่เสีย่งต่อปญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บั
การส่งเสรมิป้องกนัและประชาชนที่มปีญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษา

                 95.0000

กิจกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการป้องกนัปญัหายาเสพติด                  95.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ที่มกีารถ่ายทอด

เรื่อง 2

10. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                266.2761

10.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 266.2761
โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด                 266.2761
กิจกรรม การสรา้งภมูคุิม้กนัในกลุม่เป้าหมายระดบัโรงเรยีนประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษาหรอืเทยีบเท่า

                266.2761

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชากรวยัเสีย่งสูงไดร้บัการสรา้งภมูคุิม้กนัป้องกนั
ยาเสพติด จาํนวน

คน 493,500
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เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครอืข่ายถกูจบักมุและดําเนินการ               1,958.9501
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถกูดําเนินการตามกฎหมายอย่างนอ้ย
รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : สกดัก ัน้และปราบปรามการคา้ยาเสพติด               1,958.9501
ตวัชี้วดัที่ 1 : สกดักัน้ยาเสพติดไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของปรมิาณยาเสพติดยาเสพติด
ที่จบักุมท ัง้ประเทศ

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดัที่ 2 : ยุติบทบาทกลุม่การคา้คดยีาเสพติดระดบัสาํคญัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 รอ้ยละ 30
1. กระทรวงกลาโหม                 255.8240

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                   0.4000
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                   0.4000
กิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด                   0.4000
ตวัชี้วดักิจกรรม การดาํเนินการรวบรวมข่าวสารและตรวจสอบขอ้มลูทางลบั เกี่ยวกบั
ขา้ราชการ หรอืผูพ้กัอาศยัในพื้นที่รบัผดิชอบของ สป. (5 พื้นที่) 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด จาํนวน

คร ัง้ 12

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติด รอ้ยละ  90
1.2 กองทพับก                 181.0530
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                 181.0530
กิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด                 181.0530
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนคร ัง้ที่ร่วมจบักุมยาเสพติดกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คร ัง้ 720

1.3 กองทพัเรอื                  43.5705
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                  43.5705
กิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด                  43.5705
ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ของการจดัชดุปฏบิตัิการลาดตระเวนและตรวจคน้จบักุม
ผูก้ระทาํผดิกฎหมายคดยีาเสพติดในพื้นที่รบัผดิชอบไดต้ามแผนที่กาํหนด/
ไดร้บัการรอ้งขอ

รอ้ยละ 100

1.4 กองทพัอากาศ                   6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                   6.0000
กิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด                   6.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม พื้นที่ในการดาํเนินการสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
รบัผดิชอบของกองทพัอากาศ

พื้นที่ 12

1.5 กองบญัชาการกองทพัไทย                  24.8005
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                  24.8005
กิจกรรม การปราบปรามยาเสพติด                  21.6204
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนคร ัง้ในการสนบัสนุนการปราบปรามยาเสพติด คร ัง้/ปี 114
กิจกรรม การอาํนวยการและบรหิารจดัการงานแกไ้ขปญัหายาเสพติด                   3.1801
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละการอาํนวยการและบรหิารจดัการงานแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด ที่สาํเรจ็ตามแผนงาน

รอ้ยละ 90
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2. กระทรวงยุติธรรม                 799.4400
2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด                 799.4400
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามยาเสพติด                 799.4400
กิจกรรม การสกดัก ัน้ยาเสพติด                 187.8800
ตวัชี้วดักิจกรรม สกดักัน้ยาเสพติดไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของปรมิาณ
ยาเสพติดที่จบักุมท ัว่ประเทศ

รอ้ยละ 70

กิจกรรม การปราบปรามการคา้ยาเสพติด                 611.5600
ตวัชี้วดักิจกรรม ยุติบทบาทกลุม่การคา้คดยีาเสพติดระดบัสาํคญัไดไ้ม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30

3. กระทรวงสาธารณสุข                 148.7033
3.1 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์                 124.8815
โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด การควบคุมตวัยา
และสารเคมทีางหอ้งปฏบิตัิการ

                124.8815

กิจกรรม  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่กาํหนดมาตรการ
ทางหอ้งปฏบิตัิการเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

                124.8815

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตวัอย่างที่ไดร้บัการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตัิการ
เพือ่นาํไปใชใ้นการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ตวัอย่าง 95,000

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา                  23.8218
โครงการที่ 1 : โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารต ัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติด
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

                 23.8218

กิจกรรม ควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารต ัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติด                  23.8218
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารต ัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติด
ไดร้บัการควบคุม

รายการ 28,000

4. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                754.9828

4.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 739.5010
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพติด                 739.5010
กิจกรรม การสกดัก ัน้ ปราบปราม การผลติ การคา้ยาเสพติด                 739.5010
ตวัชี้วดักิจกรรม ยุติบทบาทกลุม่การคา้คดยีาเสพติดระดบัสาํคญัได ้ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30

4.2 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ                  15.4818
โครงการที่ 1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของ
ผูก้ระทาํความผดิมลูฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

                 15.4818

กิจกรรม สบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ
มลูฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

                 15.4818

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่มกีารดาํเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระทาํ
ความผดิ

เรื่อง 95

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเรื่องที่พนกังานอยัการยื่นคาํรอ้งต่อศาลเทยีบกบั
เรื่องที่สาํนกังาน ปปง. ส่งให ้

รอ้ยละ 98
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เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสีย่งที่มีต่อสงัคม               1,481.6906
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 90 ของผูป่้วยยาเสพติดกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรงเขา้ถงึการประเมิน 
และดูแลช่วยเหลอืบําบดัรกัษาตามระดบัความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

รอ้ยละ 90

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : กลุ่มผูป่้วยยาเสพติดไดร้บัการประเมิน ดูแลช่วยเหลอื 
บําบดัรกัษา ฟ้ืนฟ ูและติดตามตามระดบัความรุนแรงอย่างเหมาะสม

              1,481.6906

ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของผูป่้วยยาเสพติดเขา้รบัการบาํบดัรกัษา และไดร้บัการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

รอ้ยละ 80

1. กระทรวงกลาโหม                   8.4600
1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                   0.3600
โครงการที่ 1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด                   0.3600
กิจกรรม การบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                   0.3600
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจสารเสพติด ไม่นอ้ยกว่า คน 3,600
ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตามแผนการตรวจสารเสพติด รอ้ยละ  90

1.2 กองทพับก                   4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด                   4.0000
กิจกรรม การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด                   4.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูต้ิดยาเสพติดที่เขา้รบัการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
มจีาํนวนลดลงไม่ตํา่กว่า

รอ้ยละ 10

1.3 กองทพัเรอื                   1.4000
โครงการที่ 1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด                   1.4000
กิจกรรม การบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด                   1.4000
ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเรจ็ในการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติดได ้
ตามจาํนวนแรกรบั

คน 1,400

1.4 กองทพัอากาศ                   2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด                   2.7000
กิจกรรม การบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด                   2.7000
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้รบัการตรวจพบสารเสพติดไดร้บัการบาํบดั คน 2,700

2. กระทรวงมหาดไทย                  12.6400
2.1 กรมการปกครอง                  12.6400
โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  12.6400
กิจกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด                  12.6400
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูผ่้านการบาํบดัไดร้บัการติดตามช่วยเหลอืโดยกลไก
หมูบ่า้น/ชมุชน สามารถดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60
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3. กระทรวงยุติธรรม                 709.2101
3.1 กรมคุมประพฤติ                 372.3729
โครงการที่ 1 : โครงการฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด                 372.3729
กิจกรรม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด                 372.3729
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติดที่ไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในระบบบงัคบับาํบดั

ราย 22,200

3.2 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน                   6.8372
โครงการที่ 1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด                   6.8372
กิจกรรม การบาํบดัรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพเดก็และเยาวชนตามผลการจาํแนก                   6.8372
ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและอบรมไดร้บัการบาํบดัฟ้ืนฟู คน 3,000

3.3 กรมราชทณัฑ์                  42.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด                  42.0000
กิจกรรม บาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด                  42.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูต้อ้งขงัที่มปีระวตัิเสพยาเสพติด ผ่านการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในระบบตอ้งโทษอย่างนอ้ย

คน 30,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูต้อ้งขงัที่ผ่านการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบตอ้งโทษ 
กลบัมากระทาํผดิซํา้ในคดยีาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน

รอ้ยละ 10

3.4 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด                 288.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                 288.0000
กิจกรรม การบาํบดัรกัษาผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด ลดอนัตรายจากการใช ้
ยาเสพติดและติดตาม ดูแล ช่วยเหลอืผูผ่้านการบาํบดัรกัษายาเสพติด

                288.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ของการอาํนวยการขบัเคลือ่น
งานดา้นการบาํบดัรกัษาและติดตามดูแลช่วยเหลอืผูผ่้านการบาํบดั

ระดบั 5

4. กระทรวงสาธารณสุข                 751.3805
4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 426.3533
โครงการที่ 1 : โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพดา้นยาเสพติดแบบบูรณาการ                 426.3533
กิจกรรม ติดตามผูป่้วยที่ผ่านการบาํบดัรกัษายาเสพติด และกลุม่เสีย่งที่มปีระวตัิ
เสพยาเสพติด

                 43.2000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป่้วยยาเสพติดกลุม่เสีย่งก่อความรุนแรงเขา้ถงึการประเมนิ
และดูแลช่วยเหลอืบาํบดัรกัษาตามระดบัความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

รอ้ยละ 90

กิจกรรม ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยยาเสพติดในพื้นที่                 383.1533
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป่้วยยาเสพติดเขา้รบัการบาํบดัรกัษาและไดร้บัการติดตามดูแล
อย่างต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

รอ้ยละ 80
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4.2 กรมการแพทย์                 229.1329
โครงการที่ 1 : โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบาํบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                 229.1329
กิจกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการบาํบดัรกัษายาเสพติด                  41.6929
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนองคค์วามรูท้ี่ศึกษาและถ่ายทอด เรื่อง 8
กิจกรรม บรกิารบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพติดที่มภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น                 187.4400
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดที่ไดร้บับรกิารดา้นการแพทยร์ะดบัตติยภมูิ คน 13,300
ตวัชี้วดักิจกรรม ความพงึพอใจของผูป่้วยยาเสพติดที่ไดร้บับรกิารดา้นการแพทย์
ระดบัตติยภมูิ

รอ้ยละ 80

4.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ                   6.9175
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษาผูป่้วยยาเสพติด                   6.9175
กิจกรรม โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดูแลผูใ้ชผู้เ้สพและผูต้ิดยาเสพติด
หลงัการบาํบดัรกัษาเพือ่คืนคนดสู่ีสงัคม

                  6.9175

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของบุคลากรกลุม่เป้าหมายผ่านเกณฑก์ารพฒันาศกัยภาพ
 การติดตาม ดูแลผูใ้ช ้ผูเ้สพ และผูต้ิดยาเสพติด หลงัการบาํบดัรกัษา

รอ้ยละ 75

4.4 กรมสุขภาพจติ                  88.9768
โครงการที่ 1 : โครงการประชาชนผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั 
รกัษา และฟ้ืนฟูจากปญัหายาเสพติด

                 88.9768

กิจกรรม บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติดที่มปีญัหาสุขภาพจติ                  86.0968
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดที่มปีญัหาสุขภาพจติไดร้บัการบาํบดัรกัษา คน 5,600
กิจกรรม ติดตามผูป่้วยยาเสพติดที่มปีญัหาสุขภาพจติ                   2.8800
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูป่้วยจติเวชยาเสพติดทีบ่าํบดัครบตามเกณฑข์องแต่ละ
ระบบและไดร้บัการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

รอ้ยละ 50
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

206,115,500           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 206,115,500           บาท

206,115,500            บาท

2,028,200              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,028,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,028,200              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 2,028,200              บาท

28,807,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 28,807,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 28,807,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 28,807,000             บาท

2,700,800              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,700,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,800              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายการป้องกนัยาเสพตดิ 2,700,800              บาท

11,052,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,052,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,052,300             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 11,052,300             บาท

เป้าหมายที่ 1 : ลดผลกระทบจากประชากรวยัเสี่ยงสูงไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 95 ของประชากรวยัเสี่ยงสูงไม่กระทาํผิดในกรณียาเสพติด
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ประชากรวยัเสี่ยงสูงไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนั และสรา้งระบบนิเวศทางสงัคม
เพื่อป้องกนัยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนประชากรวยัเสี่ยงสูง ไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนัป้องกนัยาเสพติด
ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 50 ของ 7,255 ตาํบล/50 เขต มีระบบนิเวศทางสงัคมเพื่อการป้องกนัยาเสพติด
สาํนกันายกรฐัมนตร ี
กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
โครงการ : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

(1) โครงการพฒันาพื้นทีแ่ละชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นทีต่ามชายแดน
กระทรวงกลาโหม 
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพับก 
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพัเรอื 
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพัอากาศ 
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด
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10,792,900             บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,792,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,792,900             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 10,792,900             บาท

10,000,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 10,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,000,000             บาท
10,000,000             บาท

6,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,500,000              บาท
(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ
ในสถาบนัอดุมศึกษา 6,500,000              บาท

22,514,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 22,514,400             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,568,000             บาท
4,446,400              บาท
1,500,000              บาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
กรมกจิการเด็กและเยาวชน 
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

(2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่

กองบญัชาการกองทพัไทย 
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

(1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (To Be Number One)

(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (To Be Number One)

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
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123,989,200           บาท
1. งบดาํเนินงาน 123,989,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 123,989,200           บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,839,600              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 360,000                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,937,000             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 30,160,100             บาท
(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร 7,495,600              บาท

8,500,000              บาท
(7) วสัดสุาํนกังาน 19,547,900             บาท
(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,540,000              บาท
(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 13,609,000             บาท

26,780,400             บาท
1. งบดาํเนินงาน 26,780,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,780,400             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,780,400             บาท

10,695,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,695,100             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งต่อการใชย้าเสพตดิใน
    สถานพนิจิและศูนยฝึ์กและอบรม 3,530,100              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานพนิจิและ
    ศูนยฝึ์กและอบรม 2,165,000              บาท

5,000,000              บาท

12,938,700             บาท
1. งบดาํเนินงาน 7,938,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,938,700              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายกจิกรรมในการรณรงคป้์องกนัและแกป้ญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ 7,938,700              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
    (To Be Number One) 5,000,000              บาท

กรมการพฒันาชมุชน 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน

(6) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (To Be Number One)

(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE)

กรมการปกครอง 
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

กระทรวงยตุิธรรม 
กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

กรมราชทณัฑ ์
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ
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24,730,200             บาท
1. งบดาํเนินงาน 24,730,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,730,200             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจู่โจมตรวจคน้เรอืนจาํ/ทณัฑสถาน 24,730,200             บาท

764,413,100           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 356,749,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 356,749,700           บาท
(1) เงนิอดุหนุนเพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 159,390,000            บาท
(2) โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนเพือ่เสรมิสรา้งเครอืข่ายป้องกนัยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
(3) โครงการรอ้ยใจรกัษ์ 171,359,700            บาท
(4) โครงการพฒันาทางเลอืกในประเทศและประเทศเพือ่นบา้น 6,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 407,663,400           บาท
224,263,400            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัส่วนกลาง 15,000,000             บาท
15,000,000             บาท

(4) โครงการค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
    ยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,000,000             บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามแผนตาํบลม ัน่คง
    ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 113,400,000            บาท

20,463,800             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,463,800             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 2,674,300              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาสาสมคัรแรงงานตา้นภยัยาเสพตดิ 7,789,500              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนใหก้รมสุขภาพจติในงาน TO BE NUMBER ONE 10,000,000             บาท

13,237,500             บาท
1. งบดาํเนินงาน 13,237,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,237,500             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 488,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,440,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,189,500              บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 1,780,000              บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,340,000              บาท

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกจิการ

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กระทรวงแรงงาน 
สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ

(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (To Be Number One)

โครงการ : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด

(1) ค่าใชจ่้ายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีร่ะดบัภาคและจงัหวดั
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25,090,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 25,090,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 15,081,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 10,009,600             บาท

141,594,100           บาท
1. งบดาํเนินงาน 141,594,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,594,100           บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,400,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 130,299,100            บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,300,000              บาท
(4) วสัดกุารศึกษา 595,000                บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โครงการ : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 33,230,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 33,230,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,000,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะตา้นยาเสพตดิ 23,230,600             บาท

95,000,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 95,000,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 95,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
    (To Be Number One) 95,000,000             บาท

266,276,100           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 266,276,100           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการการศึกษาเพือ่ต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน
    (D.A.R.E. ประเทศไทย) 184,744,800            บาท
(2) ค่าใชจ่้ายโครงการตาํรวจประสานโรงเรยีน 7,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งชมุชนเขม้แขง็แกป้ญัหายาเสพตดิ 1 สถานตีาํรวจ 
    1 หมู่บา้น/ชมุชน 74,531,300             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
นายกรฐัมนตร ี
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

กระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

กระทรวงสาธารณสขุ 
กรมสขุภาพจติ 
โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนั
และประชาชนที่มีปญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษา
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400,000                บาท
1. งบดาํเนินงาน 400,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 400,000                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 400,000                บาท

181,053,000           บาท
1. งบดาํเนินงาน 160,823,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 160,823,000           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 160,823,000            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 20,230,000             บาท
(1) การพฒันางานข่าวดา้นยาเสพตดิ 20,230,000             บาท

43,570,500             บาท
1. งบดาํเนินงาน 26,272,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,272,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายการปราบปรามยาเสพตดิ 26,272,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 17,298,500             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการหาข่าว สบืสวนและจบักมุ 17,298,500             บาท

6,000,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 6,000,000              บาท

เป้าหมายที่ 2 : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดและเครอืข่ายถกูจบักมุและดาํเนินการ

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : สกดัก ัน้และปราบปรามการคา้ยาเสพติด

กองทพัเรอื 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูค้า้ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถกูดาํเนินการตามกฎหมายอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80

กองทพับก
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สกดัก ัน้ยาเสพติดไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของปรมิาณยาเสพติดที่จบักมุทัง้ประเทศ
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ยตุิบทบาทกลุ่มการคา้คดียาเสพติดระดบัสาํคญัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30
กระทรวงกลาโหม 
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กองทพัอากาศ 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด
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24,800,500             บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,180,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,180,100              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยการและบรหิารจดัการงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,180,100              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,620,400             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานดา้นการข่าว 6,419,500              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสกดักัน้ยาเสพตดิตามพื้นทีช่ายแดน 15,200,900             บาท

799,440,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 312,880,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 312,880,000           บาท
(1) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นเงนิสนิบนและรางวลันาํจบั 250,000,000            บาท
(2) เงนิอดุหนุนสาํหรบับรจิาคเพือ่ประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2,880,000              บาท

20,000,000             บาท
(4) โครงการพฒันาทางเลอืกเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 40,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 486,560,000           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพื้นทีร่ะดบัภาคและจงัหวดั 151,000,000            บาท

70,000,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพตดิตาม
    นโยบายรฐับาล 10,000,000             บาท

24,000,000             บาท
(5) โครงการแกไ้ขปญัหาฝ่ิน ยาเสพตดิและความม ัน่คงพื้นทีอ่าํเภออมกอ๋ย 
    จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,000,000             บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอคัรราชทูตทีป่รกึษาดา้นควบคมุยาเสพตดิ 10,000,000             บาท
(7) โครงการยกระดบัความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนในการแกไ้ข
    ปญัหายาเสพตดิ 20,000,000             บาท
(8) โครงการปฏบิตักิารแม่นํา้โขงปลอดภยั 15,000,000             บาท
(9) ค่าใชจ่้ายปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 30,000,000             บาท
(10) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิตามแผนตาํบลม ัน่คงปลอดภยัจาก
     ยาเสพตดิ 106,560,000            บาท
(11) โครงการแผนปฏบิตักิารดา้นการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนอื
     แบบเบด็เสรจ็ 40,000,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพื้นทีช่ายแดนและพื้นทีป่ลูกพชืเสพตดิ

กองบญัชาการกองทพัไทย 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงยตุิธรรม 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

(3) โครงการเสรมิสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการยุติ
    แหลง่ผลติยาเสพตดิและทาํลายเครอืข่ายการคา้ยาเสพตดิระหวา่งประเทศ

(4) โครงการบูรณาการมาตรการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีเ่ฉพาะ/มาตรการ
    พเิศษ
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124,881,500           บาท
1. งบดาํเนินงาน 84,641,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 84,641,000             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 310,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ 3,250,000              บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 111,000                บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,053,000              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 857,000                บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,248,200              บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,886,200              บาท
(8) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 2,205,600              บาท
(9) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท
(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท
(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 68,310,000             บาท
(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 910,000                บาท

2. งบลงทนุ 40,240,500             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,240,500             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 40,240,500             บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 40,240,500             บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,440,500              บาท
  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครือ่งโครมาโทกราฟชนดิของเหลวความดนัสูง แมสสเปกโทรมเิตอร์
    ออนไลน ์เอส พ ีอ ี(LC-MS-Online-SPE) ตาํบลตลาดขวญั 
    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครือ่ง 9,000,000              บาท
(3) เครือ่งลา้งเครือ่งแกว้ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี
    จงัหวดันนทบรุ ี2 เครือ่ง 2,600,000              บาท

(4) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ พรอ้มตวัตรวจวดัชนดิไนโตรเจนฟอสฟอรสัและ
    เครือ่งเตรยีมตวัอย่างชนดิเฮดสเปส Headspace Gas 
    Chromatograph - Nitrogen Phosphorous Detector 
    (HSGC-NPO) ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 เครือ่ง 3,600,000              บาท

3,000,000              บาท
(6) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมเิตอร ์ตาํบลขนุทะเล 
    อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 เครือ่ง 6,000,000              บาท

กระทรวงสาธารณสขุ 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด การควบคมุตวัยาและสารเคมีทางหอ้งปฏบิตัิการ

(5) เครือ่งโครมาโทกราฟชนดิของเหลวประสทิธภิาพสูง ตาํบลลาดใหญ่ 
    อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 เครือ่ง
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7,000,000              บาท
(8) เครือ่งเอชพแีอลซเีอม็เอส (HPLC-MS ) ตาํบลศิลา อาํเภอเมอืงขอนแก่น 
    จงัหวดัขอนแก่น  1 ชดุ 6,600,000              บาท

23,821,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 23,821,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,590,300             บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,331,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 2,702,600              บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอืน่ ๆ 2,610,000              บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 858,800                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 20,000                  บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,468,900             บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 161,900                บาท
(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 72,400                  บาท
(9) วสัดสุาํนกังาน 686,300                บาท
(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 550,000                บาท
(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 81,000                  บาท
(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 47,400                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 231,500                บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 231,500                บาท

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
โครงการ : โครงการควบคมุตวัยา เคมีภณัฑ ์และสารตัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

(7) เครือ่งโครมาโตกราฟชนดิของเหลวประสทิธภิาพสูงพรอ้มเครือ่งตรวจวดัสาร
    แบบไดโอดอะเรยส์าํหรบัเอชพแีอลซแีละเครือ่งตรวจวดัชนดิแมสสเปคโตรมเิตอร ์
    (HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH :HPLC-DA,MS) 
    ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ
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739,501,000           บาท
1. งบดาํเนินงาน 641,501,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 625,674,000           บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัริาชการนอกเวลาราชการ สาํหรบัด่านตรวจ/จดุตรวจ 44,582,400             บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 302,263,300            บาท
(3) ค่าปฏบิตังิานดา้นการข่าว 184,425,000            บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 83,785,700             บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,617,600             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,827,000             บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคประจาํด่านตรวจ/จดุตรวจ และศูนยค์วบคมุส ัง่การ 15,827,000             บาท

2. งบลงทนุ 98,000,000             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,000,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 98,000,000             บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,000,000             บาท

(1) โครงการจดัทาํระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ใชส้นบัสนุน
    การปฏบิตังิานดา้นยาเสพตดิทกุมติขิองทกุส่วนราชการ บช.ปส.
    แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 98,000,000             บาท

15,481,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 15,481,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,481,800             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 150,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 8,835,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,338,000              บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,500,000              บาท
(5) ค่าป่วยการพยาน 525,000                บาท
(6) ค่าประกาศศาลแพ่ง 980,000                บาท
(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 152,900                บาท

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผิดมูลฐาน
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
นายกรฐัมนตรี
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพติด
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360,000                บาท
1. งบดําเนินงาน 360,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,000                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด 360,000                บาท

4,000,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 4,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 4,000,000              บาท

1,400,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,400,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด 1,400,000              บาท

2,700,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 2,700,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,700,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด 2,700,000              บาท

12,640,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 12,640,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,640,000            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูน้าํส่งผูเ้สพยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรกัษา 12,640,000            บาท

เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสีย่งที่มีต่อสงัคม

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : กลุ่มผูป่้วยยาเสพติดไดร้บัการประเมิน ดูแลช่วยเหลอื บําบดัรกัษา ฟ้ืนฟ ูและ
ติดตามตามระดบัความรุนแรงอย่างเหมาะสม
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของผูป่้วยยาเสพติดเขา้รบัการบําบดัรกัษา และไดร้บัการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
1 ปี (Retention Rate)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 90 ของผูป่้วยยาเสพติดกลุ่มเสีย่งก่อความรุนแรงเขา้ถงึการประเมิน และดูแลช่วยเหลอื
บําบดัรกัษาตามระดบัความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

กระทรวงกลาโหม 
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 
โครงการ : โครงการ บําบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด

กองทพับก 
โครงการ : โครงการ บําบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด

กองทพัเรอื 
โครงการ : โครงการ บําบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด

กองทพัอากาศ 
โครงการ : โครงการ บําบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
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372,372,900           บาท
1. งบดําเนินงาน 372,372,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 372,372,900           บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 80,000,000            บาท

5,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 256,107,900           บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูถ้กูคุมความประพฤติยาเสพติด 17,297,000            บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน 1,300,000              บาท
(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,448,000              บาท
(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 7,120,000              บาท
(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,100,000              บาท

6,837,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,837,200              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการดาํเนินงานในกิจกรรมการป้องกนั บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู 
    สมรรถภาพเดก็และเยาวชนที่เกี่ยวขอ้งกบัยาและสารเสพติด 6,837,200              บาท

42,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 42,000,000            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,000,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 42,000,000            บาท

288,000,000           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 288,000,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกระบวนการบาํบดัและติดตามดูแลช่วยเหลอื
    ผูเ้สพผูต้ิดยาเสพติดและพฒันามาตรฐานบาํบดัฟ้ืนฟู 288,000,000           บาท

กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุมประพฤติ 
โครงการ : โครงการฟ้ืนฟผููเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
โครงการ : โครงการบําบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด

กรมราชทณัฑ ์
โครงการ : โครงการบําบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด

(2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด (To Be Number One)

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
โครงการ : โครงการบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด
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426,353,300           บาท
1. งบดําเนินงาน 426,353,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 426,353,300           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด 303,660,000           บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด 52,500,000            บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการติดตามดูแลช่วยเหลอืผูผ่้านการบาํบดัฟ้ืนฟู 43,200,000            บาท
(4) ค่าตรวจปสัสาวะเพือ่หาสารเสพติด 15,183,000            บาท
(5) รายการค่าใชจ่้ายพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 6,931,200              บาท
(6) รายการค่าใชจ่้ายพฒันาบุคลากร 4,879,100              บาท

229,132,900           บาท
1. งบดําเนินงาน 229,132,900           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 229,132,900           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 6,340,700              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการดา้นการพฒันาระบบบรกิาร ทุติยภมู ิ
    และตติยภมู ิดา้นยาเสพติด 10,681,200            บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายท ัง้ในและนอกกระทรวง  
    สาธารณสุข 6,163,000              บาท
(4) วสัดุเวชภณัฑ(์ยาเสพติด) 187,440,000           บาท
(5) วสัดุอาชวีบาํบดั 18,508,000            บาท

6,917,500              บาท
1. งบดําเนินงาน 6,917,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,917,500              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,917,500              บาท

88,976,800            บาท
1. งบดําเนินงาน 88,976,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 88,976,800            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแนวทางการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยจติเวช
    ยาเสพติดโดยการมสี่วนร่วมของชมุชน 577,800                บาท
(2) ค่าติดตามดูแล ช่วยเหลอื ผูผ่้านการบาํบดัรกัษายาเสพติด 2,880,000              บาท
(3) ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดสาํหรบัผูป่้วยนอก ระบบสมคัรใจ 9,900,000              บาท
(4) ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดสาํหรบัผูป่้วยใน ระบบสมคัรใจ 61,290,000            บาท
(5) ค่าวสัดุผูป่้วยยาเสพติดสาํหรบัผูป่้วยใน ระบบบงัคบับาํบดั 14,329,000            บาท

กระทรวงสาธารณสุข 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ : โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพดา้นยาเสพติดแบบบูรณาการ

กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบําบดั รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารบําบดัรกัษาผูป่้วยยาเสพติด

กรมสุขภาพจติ 
โครงการ : โครงการประชาชนผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด ไดร้บัการป้องกนั บําบดั รกัษา 
และฟ้ืนฟจูากปญัหายาเสพติด
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: นกัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษาและประชาชน

แผนงานบูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

งบประมาณ
798,714,200 1,305,251,400                

-   -   

เพือ่ใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษา และประชาชนไดร้บัการเสรมิสรา้งและพฒันาระบบ
การเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 ในทกุมติแิละในทกุช่วงวยั โดยการออกแบบระบบ
การเรยีนรูใ้หม ่พฒันาสือ่และเทคโนโลยดีจิทิลั ส่งเสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
การเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันาผูเ้รยีนให ้
สามารถกาํกบัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง แมจ้ะออกจากระบบการศึกษาแลว้ โดยคาํนึงถงึการ
พฒันาศกัยภาพตามความถนดัและความสามารถของพหุปญัญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย รวมท ัง้เสรมิสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม ทีเ่อื้อต่อการสรา้งและพฒันาเดก็และเยาวชนทีม่คีวามสามารถพเิศษ

 ปี  2562 ปี  2563

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 5 กระทรวง 28 หน่วยงาน



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นการศึกษาดขีึ้น คนไทยมคีวามรูแ้ละทกัษะทีส่อดรบักบั
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21

- ตวัชี้วดั : อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศึกษา IMD
 ดขีึ้นจากปีทีผ่่านมา หรือไมน่อ้ยกวา่อนัดบั 45 ในปี 2565

อนัดบั 45

- ตวัชี้วดั : ดชันีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระดบั
สากล Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 
ดา้น Grow และดา้น Vocational and Technical Skills 
ปี 2563 มคีะแนนดขีึ้นจากปีทีผ่่านมาหรือไมน่อ้ยกวา่ 50 คะแนน 
ภายในปี 2565

คะแนน 50
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 
    5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนแม่บท
ภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

   
 
 

 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตรด์า้น : 
การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์   
ตวัชี้วดัตวัชี้วดัเป้าหมาย :                                          
- ผูเ้รยีนในระบบทวภิาคีเพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 30 ต่อปี              
- ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ตํา่กว่า 50             
- การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่การอ่านหาความรูเ้พิม่ขึ้น              
- แรงงานทีข่อเทยีบโอนประสบการณแ์ละความรูเ้พือ่ขอรบั
วุฒ ิปวช. และ ปวส. เพิม่ขึ้นเฉลีย่รอ้ยละ 20 ต่อปี             
- ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองคุณวุฒแิละผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงานแห่งชาติเพิม่ขึ้น                                   
- คะแนน IQ เฉลีย่ไม่ตํา่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 

ยุทธศาสตรช์าติ 
ระยะ 20 ปี 

แผนพฒันาฯฉบบัที่ 12 
และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตรด์า้น  : 3 ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์    
ประเดน็ยุทธศาสตร ์3.3 การพฒันาการเรยีนรู ้

  ยุทธศาสตร ์
การจดัสรร
งบประมาณ

เป้าหมายท่ี 1 : 
ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารศึกษาทีม่คีุณภาพหลากหลายตามความถนดัสอดคลอ้งกบั           
ศกัยภาพของบคุคล 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ  :  
ประเดน็/เรื่อง (12) ประเดน็                       
การพฒันาการเรยีนรู ้
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 
 

แผนงานบูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ      1,305.2514  ลา้นบาท 

 
              หมายเหต ุ   * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
                            ** ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ ภารกจิทีห่น่วยรบังบประมาณดาํเนินการในแผนงานอื่น และงบประมาณรายจ่ายสาํหรบักองทนุและ  
                            เงนิทนุหมนุเวยีน ทีม่โีครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนการขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนงานบูรณาการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 

เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุม่เป้าหมายมกีารศึกษาทีม่คีุณภาพหลากหลายตามความถนดัสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบคุคล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษา IMD ดขีึ้นจากปีทีผ่่านมา หรอืไม่นอ้ยกว่าอนัดบั 45 ในปี 2565  
ตวัชี้วดัที่ 2 : ดชันีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล Global Talent Competitiveness Index (GTCI) ดา้น Grow และดา้น Vocational and Technical Skills ปี 2563 มคีะแนนดขีึ้นจากปีทีผ่่านมา หรอืไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565 

แนวทางที่ 1 : ปรบัเปลีย่นบทบาทครูเป็นครูยุคใหม่ 
ตวัชี้วดั 
1.รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้รบัการพฒันา
ใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ  
ผูใ้หค้าํปรกึษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนดและสามารถ 
นาํความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้รอ้ยละ 80 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  
- โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชวีติ 
2. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็  
- โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
3. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็  
- โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
4. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  
- โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
5. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  
- โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
6. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
- โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  
- โครงการพฒันาระบบครูพีเ่ลี้ยง 
- โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรอาชวีศึกษา 
2. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
- โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
 สาํหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 
รวมงบประมาณรายจา่ย 437.6376 ลา้นบาท 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี    9. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็     2. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
1. สาํนักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) - โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ  - โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา 
- โครงการศึกษานวตักรรมดา้นวทิยาการการเรยีนรู ้  10. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา     - โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  - โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ  ตอนปลาย (ทวศิึกษา) 
1. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน     สาํหรบัศตวรรษที ่21     - โครงการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่ เพือ่สรา้งกาํลงัคนทีม่สีมรรถนะ สาํหรบั 
- โครงการขบัเคลือ่นการจดัการศึกษาเพือ่ความสุขของชมุชน  - โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ  อตุสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 
2. มหาวทิยาลยันครพนม    11. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ    และการปฏริูปการอดุมศึกษาไทย 
- โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ - โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูแ้ละสรา้งเสรมิสุขภาวะทีด่ ี  รวมงบประมาณรายจา่ย 818.4548 ลา้นบาท 
สาํหรบัศตวรรษที ่21    ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที ่21 
3. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์   12. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี   
- โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ - โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ 
สาํหรบัศตวรรษที ่21    สาํหรบัศตวรรษที ่21 
4. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี     13. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
- โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้   - โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถาบนัการศึกษาทีม่คีวามเชี่ยวชาญ  
5. สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั     เฉพาะสาขาสู่ระดบันานาชาต ิ
- โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 14. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั 
6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร     - โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ 
-  โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ สาํหรบัศตวรรษที ่21 
7. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา    15. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน     
- โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ - โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ  
8. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี   กระทรวงศึกษาธิการ   
- โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ 1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
สาํหรบัศตวรรษที ่21    - โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้
 
 

แนวทางที่ 2 : พฒันาและยกระดบัการศึกษาใหม้คีุณภาพสอดคลอ้งกบับริบททีเ่ปลีย่นแปลง 
ตวัชี้วดั 
1 รอ้ยละของสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีม่รีะดบัคุณภาพผ่านเกณฑข์ ัน้ตน้ตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิรอ้ยละ 60 
2. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ในแต่ละวชิาเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5 
3. จาํนวนผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาพหุปญัญารายบคุคล ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
4. รอ้ยละของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการแนะแนวเสน้ทางอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของแต่ละบคุคล รอ้ยละ 80 
5. รอ้ยละของสถาบนัระดบัอดุมศึกษา/สถาบนัระดบัอาชวีศึกษาทีม่กีารผลติหรอืพฒันากาํลงัคนตามความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลศิเฉพาะดา้น รอ้ยละ 100 เทยีบกบักลุม่เป้าหมาย 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สถาบนัคุณวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิทิลัคอนเทนต ์ 
เพือ่พฒันาสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพในการเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒวิชิาชพี 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน  
- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านการเรียนออนไลน ์
2. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา  
- โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
3. มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ 
-  โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านการเรียนออนไลน ์
4. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
- โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ้่านการเรียนออนไลน ์
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 
- โครงการแพลตฟอรม์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอร์
ระดบัประเทศ 
รวมงบประมาณรายจา่ย 49.1590 ลา้นบาท 
 

แนวทางที่ 3 : พฒันาระบบมาตรฐานและระบบ 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนผูเ้รยีนผ่านระบบออนไลนเ์พิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมา  
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 (ปี 65 – รอ้ยละ 20) 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 30.0000         58.5295         589.8657        626.8562        1,305.2514      
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                19.6010       -                19.6010       

1. สถาบนัคุณวฒุวิชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) -                -                9.6010         -                9.6010         
โครงการ : โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส์
และดจิทิลัคอนเทนต ์เพือ่พฒันาสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชพี
ในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี

-                  -                  9.6010           -                  9.6010           

2. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้
(องคก์ารมหาชน)

-                -                10.0000       -                10.0000       

โครงการ : โครงการศึกษานวตักรรมดา้นวทิยาการ
การเรยีนรู ้

-                  -                  10.0000         -                  10.0000         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม -                8.9000         176.9697      -                185.8697      
1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน -                -                20.6400       -                20.6400       
โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการจดัการศึกษา
เพือ่ความสุขของชมุชน

-                  -                  18.6400         -                  18.6400         

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ผ่านการเรยีนออนไลน์

-                  -                  2.0000           -                  2.0000           

2. มหาวทิยาลยันครพนม -                8.9000         18.7623       -                27.6623       
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  8.9000           18.7623         -                  27.6623         

3. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ -                -                7.5500         -                7.5500         
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  7.5500           -                  7.5500           

4. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี -                -                18.8700       -                18.8700       
โครงการ : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้ -                  -                  18.8700         -                  18.8700         

5. สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั -                -                7.8210         -                7.8210         
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                  -                  7.8210           -                  7.8210           

6. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร -                -                4.6200         -                4.6200         
โครงการ : โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                  -                  4.6200           -                  4.6200           

7. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา -                -                3.3350         -                3.3350         
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                  -                  3.3350           -                  3.3350           

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

8. มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ -                -                5.5560         -                5.5560         
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ผ่านการเรยีนออนไลน์

-                  -                  5.5560           -                  5.5560           

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี -                -                1.8000         -                1.8000         
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  1.8000           -                  1.8000           

10. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ -                -                8.0000         -                8.0000         
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญา
ตามความถนดัและศกัยภาพ

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

-                  -                  3.0000           -                  3.0000           

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา -                -                17.5048       -                17.5048       
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  7.1409           -                  7.1409           

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญา
ตามความถนดัและศกัยภาพ

-                  -                  10.3639         -                  10.3639         

12. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ -                -                6.0000         -                6.0000         
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

-                  -                  6.0000           -                  6.0000           

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง -                -                1.2000         -                1.2000         
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                  -                  1.2000           -                  1.2000           

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ -                -                6.5000         -                6.5000         
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
และสรา้งเสรมิสุขภาวะที่ด ีใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ
สาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  6.5000           -                  6.5000           

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร -                -                5.0000         -                5.0000         
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

-                  -                  5.0000           -                  5.0000           

16. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา -                -                12.0000       -                12.0000       
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ผ่านการเรยีนออนไลน์

-                  -                  12.0000         -                  12.0000         

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี -                -                3.5000         -                3.5000         
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

-                  -                  3.5000           -                  3.5000           
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี -                -                5.1194         -                5.1194         
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  5.1194           -                  5.1194           

19. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ -                -                20.0000       -                20.0000       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันา
สถาบนัการศึกษาที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
สู่ระดบันานาชาติ

-                  -                  20.0000         -                  20.0000         

20. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั -                -                0.2000         -                0.2000         
โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

-                  -                  0.2000           -                  0.2000           

21. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน -                -                2.9912         -                2.9912         
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญา
ตามความถนดัและศกัยภาพ

-                  -                  2.9912           -                  2.9912           

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม -                -                19.0020       -                19.0020       
1. สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั -                -                19.0020       -                19.0020       
โครงการ : โครงการแพลตฟอรม์เพือ่ส่งเสรมิ
การเรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอรร์ะดบัประเทศ

-                  -                  19.0020         -                  19.0020         

กระทรวงมหาดไทย 30.0000       -                -                -                30.0000       
1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 30.0000       -                -                -                30.0000       
โครงการ : โครงการพฒันาระบบครูพีเ่ลี้ยง 11.5553         -                  -                  -                  11.5553         
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

18.4447         -                  -                  -                  18.4447         

กระทรวงศึกษาธกิาร -                49.6295       374.2930      626.8562      1,050.7787    
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -                -                -                99.2516       99.2516       
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้ -                  -                  -                  99.2516         99.2516         

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -                49.6295       155.0000      527.6046      732.2341      
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ
ในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา

-                  -                  -                  89.8399         89.8399         

โครงการ : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตร
อาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)

-                  -                  -                  264.3593        264.3593        

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากร
อาชวีศึกษา

-                  -                  -                  166.5246        166.5246        

โครงการ : โครงการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่ 
เพือ่สรา้งกาํลงัคนที่มสีมรรถนะ สาํหรบัอตุสาหกรรม 
NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 และการปฏรูิปการอดุมศึกษาไทย

-                  49.6295         155.0000        6.8808           211.5103        
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ

3. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -                -                219.2930      -                219.2930      

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ สาํหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21

-                  -                  219.2930        -                  219.2930        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น               1,305.2514
เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาที่มีคุณภาพหลากหลาย
ตามความถนดัสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบุคคล

              1,305.2514

ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษา IMD ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
หรอืไม่นอ้ยกว่าอนัดบั 45 ในปี 2565

อนัดบั 45

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ดชันีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล Global Talent 
Competitiveness Index (GTCI) ดา้น Grow และดา้น Vocational and Technical 
Skills ปี 2563 มีคะแนนดีข้ึนจากปีที่ผ่านมาหรอืไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565

คะแนน 50

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ปรบัเปลี่ยนบทบาทครู เป็นครูยุคใหม่                 437.6376
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้รบัการพฒันา
ใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้ําปรกึษา
และช้ีแนะ ผ่านเกณฑม์าตรฐานที่กาํหนดและสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนได้

รอ้ยละ 80

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  21.8200
1.1 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   3.1200
โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   3.1200
กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   3.1200
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของนกัศึกษาสาขาครุศาสตร ์ช ัน้ปีที่ 4 ไดร้บัการพฒันา
กระบวนการ PLC ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัข ัน้พื้นฐาน O-NET เพิม่ขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

โรงเรยีน 40

1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต                   3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                   3.0000
กิจกรรม การเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                   3.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครู ผูอ้าํนวยการสภานศึกษา และนกัศึกษา
ที่เขา้ร่วมโครงการ

คน 1,800

1.3 มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็                   6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                   6.0000
กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   6.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตัิการเพือ่พฒันาศกัยภาพครู คน 550

เป้าหมาย งบประมาณ
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1.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                   1.2000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   1.2000
กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   1.2000
ตวัชี้วดักิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามรูเ้รื่องการสรา้งเครื่องมอื
และประเมนิผลการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม ครูและผูป้กครองมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถนาํความรู ้
ไปพฒันาเดก็ปฐมวยั

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม โครงการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 80
1.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร                   5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   5.0000
กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คุีณภาพเท่าเทยีม
และท ัว่ถงึ

                  5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดร้บัการพฒันามาตรฐานการศึกษาของชาติ

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ คน 500
1.6 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี                   3.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                   3.5000
กิจกรรม บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   3.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีน นกัศึกษา ครู อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนที่เขา้รบัการพฒันา

คน 200

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละผูเ้รยีนมทีกัษะและสมรรถนะวชิาชพีตามสาขา
หรอืสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

รอ้ยละ 80

2. กระทรวงมหาดไทย                  30.0000
2.1 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่                  30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบครูพีเ่ลี้ยง                  11.5553
กิจกรรม พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ในการเสรมิสรา้งประสทิธผิลการปฏบิตัิหนา้ที่ตามสมรรถนะ

                 11.5553

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทุกสงักดั ไดร้บัการเสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจในสมรรถนะการปฏบิตัิหนา้ที่ของผูป้ระกอบวชิาชพีครู

คน 3,400

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีครูที่เขา้รบัการพฒันามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในสมรรถนะการปฏบิตัิหนา้ที่ของผูป้ระกอบวชิาชพีครู อนัจะจาํไปสู่การพฒันาระบบ
การจดัเก็บหลกัฐานและร่องรอยที่ถกูตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
มแีบบทดสอบความรู ้(Pre-test,Post-test)

ไม่ตํา่กว่า
รอ้ยละ

80
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โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                  18.4447
กิจกรรม สมัมนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสรมิสรา้งชมุชนแห่ง
การเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC)

                 18.4447

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีครูทุกสงักดัไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้PLC 
และนาํไปสู่การปฎบิตัิในระดบัพื้นที่

คน 3,000

ตวัชี้วดักิจกรรม มเีครอืข่ายชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบัชาติ เครอืข่าย 1
ตวัชี้วดักิจกรรม มเีครอืข่ายชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีระดบัภมูภิาค เครอืข่าย 15

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 385.8176
3.1 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 166.5246
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรอาชวีศึกษา                 166.5246
กิจกรรม พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                 166.5246
ตวัชี้วดักิจกรรม ผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรอาชวีศึกษาไดร้บัการพฒันาสมรรถนะ คน 9,640
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครูอาชวีศึกษาที่ไดร้บัการยกระดบัความรูแ้ละวชิาชพี คน 5,000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครูอาชวีศึกษาที่สอนวชิาชพีผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐานวชิาชพีโดยการทดสอบกบัสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

คน 1,200

3.2 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 219.2930
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 
สาํหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21

                219.2930

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                 219.2930
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโรงเรยีนทุกสงักดัระดบัมธัยมศึกษาไดร้บัการพฒันา
อย่างเป็นระบบ

แห่ง 2,400

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที่ไดร้บัการพฒันา
อย่างเต็มตามศกัยภาพ

คน 240,000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที่ไดร้บัการพฒันา
ในการจดัการเรยีนรู ้

คน 12,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : พฒันาและยกระดบัการศึกษาคนใหม้ีคุณภาพสอดคลอ้งกบั
บรบิทที่เปลี่ยนแปลง

                818.4548

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที่มีระดบัคุณภาพผ่านเกณฑข์ัน้ตน้
ตามมาตรฐานสถานพฒันา เด็กปฐมวยัแห่งชาติ

รอ้ยละ 60

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ข ัน้พื้นฐาน (O-NET) มากกว่า ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ในแต่ละวชิาเพิม่ข้ึน

รอ้ยละ 5

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนผูเ้รยีนที่ไดร้บัการพฒันาพหปุญัญารายบุคคลไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 10
ตวัช้ีวดัที่ 4 : รอ้ยละของผูเ้รยีนที่ไดร้บัการแนะแนวเสน้ทางอาชีพที่สอดคลอ้ง
กบัความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคล

รอ้ยละ 80
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ตวัช้ีวดัที่ 5 : รอ้ยละของสถาบนัระดบัอดุมศึกษา/สถาบนัระดบัอาชีวศึกษาที่มีการผลติ
หรอืพฒันากาํลงัคน ตามความความเช่ียวชาญและความเป็นเลศิเฉพาะดา้นเทียบกบั
กลุ่มเป้าหมาย

รอ้ยละ 100

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                  10.0000
1.1 สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                  10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษานวตักรรมดา้นวทิยาการการเรยีนรู ้                  10.0000
กิจกรรม การส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัพหุปญัญาสาํหรบัเดก็
ระดบัมธัยมศึกษา

                 10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในโรงเรยีนสงักดั
สาํนกังานเขตพื้นที่การมธัยมศึกษาไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ

คน 3,000

ตวัชี้วดักิจกรรม แบบทดสอบความถนดัสาํหรบัเยาวชน และคู่มอืแนะแนว
การเรยีนรูต้ามความถนดั

ชดุ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม แนวทางการพฒันาความรูแ้ละทกัษะความถนดัของผูเ้รยีน
ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการบุคคลากรอาชพีต่างๆ

ชดุ 1

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                 143.4937
2.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  18.6400
โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการจดัการศึกษาเพือ่ความสุขของชมุชน                  18.6400
กิจกรรม จดัการความรูเ้พือ่เสรมิสรา้งความสุข และความเขม้แขง็ของชมุชน                  18.6400
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพที่สอดคลอ้ง
กบับรบิทที่เปลีย่นแปลง

คน 8,000

2.2 มหาวทิยาลยันครพนม                  27.6623
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ
สาํหรบัศตวรรษที่ 21

                 27.6623

กิจกรรม การปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ
สาํหรบัศตวรรษที่ 21

                 27.6623

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการยกคุณภาพ โครงการ 5
2.3 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์                   7.5500
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  7.5500

กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   7.5500
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ โครงการ 2
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 2,000
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 80
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2.4 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี                  18.8700
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงการเรยีนรู ้                  18.8700
กิจกรรม การยกระดบัการเรยีนรูท้างวชิาการในโรงเรยีนเครอืข่ายทางวชิาการ                  18.8700
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครูและนกัเรยีนที่เขา้ร่วมกิจกรรม คน 3,000

2.5 สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั                   7.8210
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   7.8210
กจิกรรม โครงการบูรณาการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   7.8210
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 290
ตวัชี้วดักิจกรรม ความพึง่พอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ 80

2.6 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร                   1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   1.5000
กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   1.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของนกัศึกษาสาขาครุศาสตร ์ช ัน้ปีที่ 4 ไดร้บัการพฒันา
กระบวนการ PLC ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัข ัน้พื้นฐาน O-NET เพิม่ขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

โรงเรยีน 40

2.7 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                   2.3350
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   2.3350
กิจกรรม การส่งเสรมิการรูห้นงัสอื (Literacy) และบ่มเพาะการเป็นพลเมอืงที่ด ี
(Active citizen)ในเดก็ปฐมวยั ผ่านทางสือ่หนงัสอืนิทานทาํมอื/อเิลค็ทรอนิสก์
โดยการมสี่วนร่วมของครอบครวัและชมุชน

                  1.9350

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหนงัสอืนิทานทาํมอื/อเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง 100
กิจกรรม ส่งเสรมิการสรา้งอาชพีตามศกัยภาพแต่ละบุคคล  และระบบสนบัสนุน
สาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ

                  0.4000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 100
2.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี                   1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  1.8000

กิจกรรม การพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21                   1.8000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของครูและนกัเรยีนไดร้บัการยกระดบัคุณภาพ
ใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม  รอ้ยละครูและนกัเรยีนไดร้บัการยกระดบัคุณภาพ
ใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล

รอ้ยละ 80
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2.9 มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต                   5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                   5.0000
กิจกรรม การพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                   5.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของนกัเรยีนในจงัหวดัภเูก็ต ไดร้บัการเรยีน
ตามพหุปญัญาและการพฒันาตามศกัยภาพ/พหุปญัญา

รอ้ยละ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีนในจงัหวดัภเูก็ตไดร้บัการเรยีนตามพหุปญัญาและ
พฒันาตามศกัยภาพ

คน 1,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา รอ้ยละ 75
ตวัชี้วดักิจกรรม ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 5.0000

2.10 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                  17.5048
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  7.1409

กิจกรรม ปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  7.1409

ตวัชี้วดักิจกรรม นวตักรรม/โครงงานตามแนวทาง STEM ศึกษา ไม่นอ้ยกว่า ผลงาน 20
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                  10.3639
กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                  10.3639
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเดก็ปฐมวยัในพื้นที่ชายแดนใตไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ คน 8,100
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 100

2.11 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ                   6.5000
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูแ้ละสรา้งเสรมิสุขภาวะที่ด ี
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

                  6.5000

กิจกรรม การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   6.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ คน 2,000

2.12 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี                   5.1194
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  5.1194

กิจกรรม การปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  5.1194

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ/กิจกรรมการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

โครงการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ รอ้ยละ 100
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2.13 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์                  20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถาบนัการศึกษาที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาสู่ระดบันานาชาติ

                 20.0000

กิจกรรม การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาศกัยภาพ                  20.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 500

2.14 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั                   0.2000
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที่ 21

                  0.2000

กิจกรรม พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้                   0.2000
ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเรยีนโรงเรยีนศรธีรรมราชศึกษา 1 คน 200

2.15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน                   2.9912
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                   2.9912
กิจกรรม การพฒันาและส่งเสรมิพหุปญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ                   2.9912
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 250

3. กระทรวงศึกษาธกิาร                 664.9611
3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                  99.2516
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงระบบการเรยีนรู ้                  99.2516
กิจกรรม การส่งเสรมิการสรา้งอาชพี                  10.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหลกัสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
กบัอาชวีศึกษาและอดุมศึกษา

หลกัสูตร 77

กิจกรรม การส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรู ้                  89.2516
ตวัชี้วดักิจกรรม มแีนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดองคค์วามรู ้
เกี่ยวกบัรูปแบบ แนวทางการพฒันานกัเรยีนที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐานแต่ละวชิาตํา่กว่าเกณฑค์ะแนนรอ้ยละ 50 เพิม่ขึ้น 
ระดบัภาคและระดบัจงัหวดั

แนวทาง 77

ตวัชี้วดักิจกรรม มแีนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการบรหิารการจดั
การศึกษาข ัน้พื้นฐานในพื้นที่รบัผดิชอบ ที่สอดคลอ้งเหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่

แนวทาง 77

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูบ้รหิาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเดก็ ผูร้บับรกิารและ
ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนที่ไดร้บัการส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันาใหค้วามรู ้
มศีกัยภาพ เขา้มามสี่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาใหเ้ดก็ปฐมวยั
มพีฒันาการสมวยั

คน 9,500

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของประชากรกลุม่เป้าหมายมคีวามม ัน่คงในชวีติ รอ้ยละ 75
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3.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 565.7095
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา                  89.8399
กิจกรรม ส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา                  89.8399
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาที่ไดร้บัการพฒันาและ
เตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
รุ่นใหม่

คน 6,900

ตวัชี้วดักิจกรรม ศูนยบ์่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศึกษาในสถานศึกษา
ไดร้บัการพฒันาใหพ้รอ้มต่อการบ่มเพาะธุรกิจใหแ้ก่ผูเ้รยีน

แห่ง 35

โครงการที่ 2 : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา)

                264.3593

กิจกรรม จดัการศึกษาคู่ขนานมธัยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. (ทวศึิกษา)                 264.3593
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรยีนหลกัสูตรทวศึิกษา คน 58,552

โครงการที่ 3 : โครงการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่ เพือ่สรา้งกาํลงัคนที่มสีมรรถนะ สาํหรบั
อตุสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 และการปฏรูิป
การอดุมศึกษาไทย

                211.5103

กิจกรรม ผลติกาํลงัคนที่มสีมรรถนะสาํหรบัอตุสาหกรรม NEW GROWTH 
ENGINE

                211.5103

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง ที่เขา้ร่วม
โครงการไดร้บัการพฒันาสมรรถนะและทกัษะที่ตรงตามความตอ้งการของสถานศึกษา
ประกอบการ

คน 2,905

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชพีช ัน้สูง
ที่เป็นอาชวีะพนัธุใ์หม่มคีวามรูแ้ละสมรรถนะตามหลกัสูตรที่เป็นสากล

คน 800

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : พฒันาระบบมาตรฐาน และระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ                  49.1590
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผูเ้รยีนผ่านระบบออนไลน์เพิม่ข้ึนจากปีที่ผ่านมา ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5 (ปี 65 – รอ้ยละ 20)

รอ้ยละ 20

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                   9.6010
1.1 สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน)                   9.6010
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิทิลัคอนเทนต์
เพือ่พฒันาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี

                  9.6010

กิจกรรม พฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดจิทิลัคอนเทนต ์เพือ่พฒันา
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคุณวุฒวิชิาชพี

                  9.6010

ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบพฒันาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพีและ
คุณวุฒวิชิาชพีดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

คุณวุฒวิชิาชพี 75

544



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย งบประมาณ

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  20.5560
2.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                   2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์                   2.0000
กิจกรรม ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของชมุชนผ่านการเรยีนออนไลน์                   2.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษา และประชาชนที่ไดร้บัการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ผ่านการเรยีนออนไลน์

คน 6,000

2.2 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา                   1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   1.0000
กิจกรรม แหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์เพือ่ส่งเสรมิการจดักิจกรรมสะเต็มศึกษา                   1.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่เรยีนรูอ้อนไลน์ แหลง่ 20
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 60,000

2.3 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์                   5.5560
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์                   5.5560
กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาการศึกษาและการเรยีนรู ้                   5.5560
ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของนกัเรยีนที่เรยีนผ่านระบบออนไลนไ์ดค้ะแนนเฉลีย่
ผลการทดสอบทางการศึกษา

รอ้ยละ 50

2.4 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา                  12.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์                  12.0000
กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่                  12.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครูผูเ้รยีนผ่านระบบออนไลนเ์พิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ รอ้ยละ 5

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  19.0020
3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั                  19.0020
โครงการที่ 1 : โครงการแพลตฟอรม์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอร์
ระดบัประเทศ

                 19.0020

กิจกรรม แพลตฟอรม์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอรร์ะดบัประเทศ 
(Coding Thailand)

                 19.0020

ตวัชี้วดักิจกรรม เกิดการพฒันา platform ร่วมกบัภาคเอกชน ในการส่งเสรมิเดก็
ใหเ้รยีนรูด้า้น Coding platform

ระบบ 2

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็ประถมและมธัยมศึกษามพีื้นฐานดา้น Coding ราย 1,000
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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

3,120,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,120,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,120,000              บาท
1) โครงการพฒันาครูสอนวทิยาศาสตรใ์นภาคเหนอืตอนลา่งทีจ่บไม่ตรงสาย
สู่การสรา้งนวตักรรมการวจิยั 1,800,000              บาท
2) โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาด
เลก็ โดยใชก้ระบวนการ PLC 1,320,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยคุใหม่ 3,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการจติปญัญาเพือ่พฒันาวชิาชพีครูสู่การเป็นครูยุคใหม่ 3,000,000              บาท

6,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่ 6,000,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของครู คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษาที่เขา้รบัการพฒันาใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้ผูก้ระตุน้แรงจูงใจ 
ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ ผูใ้หค้าํปรกึษาและช้ีแนะ ผ่านเกณฑม์าตรฐานที่กาํหนดและสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมายที่ 1 : ผูเ้รยีนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาที่มีคณุภาพหลากหลายตามความถนดัสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบคุคล
ตวัช้ีวดัที่ 1 : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษา IMD ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา หรอืไม่นอ้ยกว่าอนัดบั 45 ในปี 2565
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ดชันีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 
ดา้น Grow และดา้น Vocational and Technical Skills ปี 2563 มีคะแนนดีข้ึนจากปีที่ผ่านมาหรอืไม่นอ้ยกว่า 50 คะแนน ภายในปี 2565

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ปรบัเปลี่ยนบทบาทครู เป็นครูยคุใหม่

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
โครงการ : โครงการการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยคุใหม่
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1,200,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,200,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,200,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาครูและผูป้กครอง เรือ่งการพฒันา EF ทกัษะสมองเพือ่
ชวีติทีส่าํเรจ็ของเดก็ปฐมวยั 450,000                บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาทกัษะคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนตามแนวการทดสอบ
นานาชาต ิ(PISA) 750,000                บาท

5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย สงัคมศึกษา 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์โดยใชร้ะบบพีเ่ลี้ยง 5,000,000              บาท

3,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,500,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 3,500,000              บาท

11,555,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,555,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,555,300             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,555,300             บาท

18,444,700             บาท
1. งบดาํเนินงาน 18,444,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,444,700             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กั และพาหนะ 1,500,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 16,944,700             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยคุใหม่

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น
โครงการ : โครงการพฒันาระบบครูพี่เลี้ยง

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยคุใหม่
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166,524,600           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 166,524,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา 112,500,600            บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการยกระดบัความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีครูอาชวีศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
 (UPGRADE) 54,024,000             บาท

219,293,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 219,293,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 219,293,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหม่
สาํหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21 219,293,000            บาท

สาํนกับรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการศึกษานวตักรรมดา้นวทิยาการการเรยีนรู ้ 10,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัพหปุญัญา
สาํหรบัเดก็ระดบัมธัยมศึกษา 10,000,000             บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรอาชีวศึกษา

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหม้ีสมรรถนะของครูยคุใหม่ สาํหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : พฒันาและยกระดบัการศึกษาคนใหม้ีคณุภาพสอดคลอ้งกบับรบิทที่เปลี่ยนแปลง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที่มีระดบัคณุภาพผ่านเกณฑข์ัน้ตน้ตามมาตรฐานสถานพฒันา
เด็กปฐมวยัแห่งชาติ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของผูเ้รยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่า ค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-score) ในแต่ละวชิาเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5
ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนผูเ้รยีนที่ไดร้บัการพฒันาพหปุญัญารายบคุคลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10
ตวัช้ีวดัที่ 4 : รอ้ยละของผูเ้รยีนที่ไดร้บัการแนะแนวเสน้ทางอาชีพที่สอดคลอ้งกบัความถนดั
และความสนใจของแต่ละบคุคลรอ้ยละ 80
ตวัช้ีวดัที่ 5 : รอ้ยละของสถาบนัระดบัอดุมศึกษา/สถาบนัระดบัอาชีวศึกษาที่มีการผลติหรอืพฒันากาํลงัคน 
ตามความความเช่ียวชาญและความเป็นเลศิเฉพาะดา้นรอ้ยละ 100 เทียบกบักลุ่มเป้าหมาย

สาํนกันายกรฐัมนตรี
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18,640,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,640,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,640,000             บาท
1) โครงการจดัการความรูเ้พือ่เสรมิสรา้งความสุขและความเขม้แขง็ของชมุชน 18,640,000             บาท

27,662,300             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,762,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,762,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนการอบรมใหค้วามรูแ้ละพฒันาทกัษะการใชก้ฎหมายดจิทิลั
ในศตวรรษที ่21 ใหก้บันกัเรยีนการศึกษาข ัน้พื้นฐานในเขตจงัหวดันครพนม 5,347,400              บาท
2) เงนิอดุหนุนการผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นดจิติอล และเทคโนโลยสีมองกล
ฝงัตวั เพือ่รองรบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 สู่ระดบันานาชาติ 1,802,800              บาท
3) เงนิอดุหนุนการพฒันากระบวนทศันก์ารเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิทกัษะการคดิข ัน้สูง
ในศตวรรษที ่21 ของนกัเรยีนระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน-มธัยมศึกษา 5,197,000              บาท
4) เงนิอดุหนุนพฒันาโรงเรยีนตน้แบบและครูแกนนาํดา้นการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีว้ยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุม่จงัหวดัอนุ
ภมูภิาคลุม่นํา้โขงตอนกลาง 3,382,400              บาท
5) เงนิอดุหนุนการพฒันาศกัยภาพทกัษะอาชพีงานเชื่อมโลหะ ดว้ยการฝึก
การควบคมุการเชื่อมอตัโนมตัดิว้ยหุ่นยนต ์(Welding  Robot) เพือ่รองรบัเทคโนโลยี
หุ่นยนต ์สู่ยุค Thailand 4.0 3,032,700              บาท

2. งบลงทนุ 8,900,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,900,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,900,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,900,000              บาท

(1) หุ่นยนตเ์ชื่อมพรอ้มชดุเชื่อม 1 ชดุ 8,900,000              บาท

7,550,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,550,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,550,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 7,550,000              บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการจดัการศึกษาเพื่อความสขุของชมุชน

มหาวทิยาลยันครพนม
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะ สาํหรบัศตวรรษที่ 21

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21
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18,870,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 18,870,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,870,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการยกระดบัการเรยีนรูท้างวชิาการ
ในโรงเรยีนเครอืข่ายทางวชิาการ 18,870,000             บาท

7,821,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,821,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,821,000              บาท
     1) ค่าใชจ่้ายโครงการบูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 7,821,000              บาท

1,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท
1) โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานในเขตพื้นทีบ่รกิาร จ.
กาํแพงเพชรและตาก ระยะที3่ 1,500,000              บาท

2,335,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,335,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,335,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิการเรยีนรู ้(Literacy) และบ่มเพาะการเป็น
พลเมอืงทีด่ ี(Active citizen) ในเดก็ปฐมวยั ผ่านทางสือ่หนงัสอืนทิานทาํมอื/
อเิลค็ทรอนกิสโ์ดยการมสี่วนร่วมของครอบครวัและชมุชน 1,935,000              บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการส่งเสรมิการสรา้งอาชพีตามศกัยภาพแต่ละบคุคลและ
ระบบสนบัสนุนสาํหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ 400,000                บาท

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
โครงการ : โครงการปรบัปรงุการเรยีนรู ้

สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
โครงการ : โครงการการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ
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1,800,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,800,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัคณุภาพของนกัเรยีนดา้นความสามารถในการสือ่สาร
ดว้ยภาษาองักฤษ ดว้ยหลกัสูตร สถานการณ์เมอืงจาํลอง (simulating 
city situation) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล 1,800,000              บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็
5,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนในจงัหวดัภเูก็ต 
ดว้ยกฬีาภมูปิญัญาไทย 5,000,000              บาท

7,140,900              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,140,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,140,900              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู ้
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที ่21 7,140,900              บาท

10,363,900             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,363,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,363,900             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการพฒันาและส่งเสรมิพหปุญัญาตาม
ความถนดัและศกัยภาพของเดก็ปฐมวยัในพื้นทีช่ายแดนใต ้ 10,363,900             บาท

6,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,500,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 6,500,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหปุญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหปุญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูแ้ละสรา้งเสรมิสขุภาวะที่ดี 
ใหเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21
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5,119,400              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,119,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,119,400              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบั
ศตวรรษที ่21 5,119,400              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์
20,000,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,000,000             บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000             บาท

     1) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันายกระดบัการศึกษาและพฒันาศกัยภาพ
     ใหอ้าชวีะท ัว่ประเทศ ดว้ยระบบบรหิารจดัการทรพัยากรองคก์ร 
     เพือ่ผลติกาํลงัคนอาชวีะใหม้ศีกัยภาพการแข่งขนัในยุค 4.0 10,000,000             บาท
      2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันายกระดบัการศึกษาและพฒันาศกัยภาพใหอ้าชวีะ       
  ทัว่ประเทศดา้นการตลาดดจิติอล 10,000,000             บาท

200,000                บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 200,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000                บาท
1) โครงการกจิกรรมการเรยีนรูท้างคณิตศาสตรต์ามแนวสะเต็มศึกษา 200,000                บาท

2,991,200              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,991,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,991,200              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัฝีมอืแรงงานภายใตม้าตรฐานสากล 2,991,200              บาท

99,251,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 99,251,600             บาท
    1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคม เพือ่การจดัทาํรูปแบบและ
    แนวทางพฒันาหลกัสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข ัน้พื้นฐานกบัอาชวีศึกษา
    และอดุมศึกษา 10,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการ TFE (Teams For Education) 30,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการ Coaching Teams เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศึกษา 15,000,000             บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพื้นที่ 10,000,000             บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบการศึกษา โดยใชรู้ปแบบพื้นทีน่วตักรรมการศึกษา 34,251,600             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาสถาบนัการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาสู่ระดบันานาชาติ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนระบบการเรยีนรูใ้หเ้อื้อต่อการพฒันาทกัษะสาํหรบัศตวรรษที่ 21

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพหปุญัญาตามความถนดัและศกัยภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบการเรยีนรู ้
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89,839,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 89,839,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศึกษา 89,839,900             บาท
264,359,300           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 264,359,300           บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวศึิกษา) 264,359,300            บาท

211,510,300           บาท
1. งบลงทนุ 49,629,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 49,629,500             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 49,629,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 49,629,500             บาท
           (1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,633,500              บาท

  รวม 8 รายการ (รวม 29 หน่วย)
(2) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัสิ ัง่การผ่าน IOT พรอ้มหุ่นยนตแ์ขนกล  
วทิยาลยัเทคนคิมนีบรุ ีแขวงมนีบรุ ีเขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(3) ชดุฝึกปฏบิตักิารระบบรถไฟฟ้าสาํหรบัช่างเทคนคิควบคมุระบบ
ขนส่งทางราง วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ่ ตาํบลหนองนํา้ใส อาํเภอบา้นไผ่ 
จงัหวดัขอนแก่น  1 ชดุ 2,996,000              บาท
(4) ชดุฝึกแพนโทรกราฟพรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ  วทิยาลยัเทคนคิชลบรุ ี
ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(5) ชดุฝึกซ่อมบาํรงุเครือ่งบนิพาณิชย ์( Aircraft Maintenance Training)  
วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี 
จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 15,000,000             บาท
(6) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัสิ ัง่การผ่าน IOT พรอ้มหุ่นยนตแ์ขนกล  
วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 3,000,000              บาท
(7) ชดุฝึกจาํลองระบบตรวจจบัสญัญาณไฟไหมแ้ละดบัเพลงิในอากาศยาน 
(Fire Detection & Extinguishing Trainer)  วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี
ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 3,000,000              บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลย ี
ฐานวทิยาศาสตร ์(ชลบรุ)ี ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,000,000              บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัสิ ัง่การผ่าน IOT พรอ้มหุ่นยนตแ์ขนกล  
วทิยาลยัเทคนคิพจิติร ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชีพอสิระในกลุ่มผูเ้รยีนอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการจดัการศึกษาเรยีนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวศึิกษา)

โครงการ : โครงการผลติอาชีวะพนัธุใ์หม่ เพื่อสรา้งกาํลงัคนที่มีสมรรถนะ สาํหรบัอตุสาหกรรม 
NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 และการปฏรูิปการอดุมศึกษาไทย
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(10) ชดุเชื่อมรางรถไฟดว้ยเทอรม์ติ  วทิยาลยัเทคนคิวาปีปทมุ 
ตาํบลหนองแสง อาํเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม  1 ชดุ 2,000,000              บาท
(11) ชดุเชื่อมรางรถไฟดว้ยเทอรม์ติ  วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่ 
ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  1 ชดุ 2,000,000              บาท
(12) ชดุฝึกระบบควบคมุอตัโนมตัเิมคคาทรอนกิส ์วทิยาลยัเทคนคิสุพรรณบรุ ี
ตาํบลท่าพีเ่ลี้ยง อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,000,000              บาท
(13) ชดุระบบสาธติการควบคมุการเดนิรถ  วทิยาลยัเทคนคิสุราษฎรธ์าน ี
ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ชดุ 3,000,000              บาท
(14) ชดุฝึกระบบคลงัสนิคา้และกระจายสนิคา้อตัโนมตั ิTMS  
วทิยาลยัอาชวีศึกษาอดุรธาน ีตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ี
จงัหวดัอดุรธาน ี1 ชดุ 3,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 155,000,000           บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 155,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาโครงการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่ 155,000,000            บาท
3. งบรายจา่ยอืน่ 6,880,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติอาชวีะพนัธุใ์หม่ 6,880,800              บาท

9,601,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,601,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,601,000              บาท
1) โครงการพฒันาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิสแ์ละดจิทิลัคอนเทนต ์เพือ่พฒันา
สมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีในการเขา้สู่ระบบคณุวฒุวิชิาชพี 9,601,000              บาท

2,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,000,000              บาท
1) โครงการบทเรยีนออนไลนเ์พือ่ชมุชน 2,000,000              บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนผูเ้รยีนผ่านระบบออนไลนเ์พิ่มข้ึน จากปีที่ผ่านมา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 (ปี 65 – รอ้ยละ 20)
แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 : พฒันาระบบมาตรฐาน และระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาสื่อการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกสแ์ละดิจทิลัคอนเทนต ์
เพื่อพฒันาสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพในการเขา้สู่ระบบคณุวฒุิวชิาชีพ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์
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1,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายแหลง่เรยีนรูอ้อนไลน ์เพือ่ส่งเสรมิการจดักจิกรรม
สะเต็มศึกษา 1,000,000              บาท

5,556,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,556,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,556,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้ 5,556,000              บาท

12,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์ 12,000,000             บาท

19,002,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 19,002,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,002,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,002,000             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการแพลตฟอรม์เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูว้ทิยาการคอมพวิเตอรร์ะดบัประเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวติ

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการเรยีนออนไลน์
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

(2) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะ (อาท ิรถไฟฟ้า รถโดยสาร เรอืโดยสาร และอากาศยาน) และส่งเสรมิ
การเขา้ถงึระบบขนส่งสาธารณะ เพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจราจร กระจายการเดนิทาง ควบคู่กบั
การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารระบบขนส่งใหม้คุีณภาพระดบัสากล

(5) พฒันาและเสรมิสรา้งขดีความสามารถและคุณภาพของการบรกิารและขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร
โลจสิตกิส ์(LSPs) และการขนส่งระหว่างประเทศใหส้ามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

(3) พฒันาระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน เพือ่สนบัสนุนและเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสท์ ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน สามารถเพิม่มลูค่าระบบห่วงโซ่อปุทานในภาคการเกษตร 
ภาคอตุสาหกรรม และภาคการพาณิชย์
(4) พฒันาและส่งเสรมิการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ พธิกีารทางศุลกากร การเชื่อมโยงขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์(NSW) และกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ส่งเสรมิการขนส่งระหว่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ

(6) พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน (อาท ิบคุลากร ฐานขอ้มลู วจิยั นวตักรรม
และเทคโนโลย ีและระบบการตดิตามและประเมนิผล)

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

(1) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมท ัง้ทางถนน ทางนํา้ ทางราง และทางอากาศ และสิง่อาํนวย
ความสะดวกในการเปลีย่นรูปแบบการขนส่งตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิสาํคญั ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ความสะดวก รวดเรว็ ตรงต่อเวลาและปลอดภยั สามารถเชื่อมโยงการขนส่งและการเดนิทางท ัว่ถงึ
ท ัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

103,214,421,000             95,374,976,900               
61,365,371,600               103,404,140,600             

เพือ่ใหป้ระเทศไทยมรีะบบคมนาคมและระบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ช่วยลดตน้ทนุโลจสิตกิส ์
และนาํไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดย



2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ผูป้ระกอบการเอกชน
2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ทัว่ประเทศ

หน่วยงานเจา้ภาพ : กระทรวงคมนาคม สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 12 กระทรวง 28 หน่วยงาน

- ตวัชี้วดั : สดัสว่นตน้ทนุขนสง่สนิคา้ต่อ GDP ไมเ่กนิ รอ้ยละ 7.5
- ตวัชี้วดั : สดัสว่นตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงั

รอ้ยละ
- ตวัชี้วดั : สดัสว่นตน้ทนุการบริหารจดัการต่อ GDP ไมเ่กนิ รอ้ยละ 1.3
            ต่อ GDP ไมเ่กนิ 5

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ยกระดบัมาตรฐานระบบคมนาคม
และโลจสิตกิสใ์หม้คีวามสมบูรณ์ เชื่อมต่อครอบคลมุ 
เขา้ถงึ ปลอดภยั เพือ่สง่เสริมการคา้และการลงทนุ
ของประเทศอย่างย ัง่ยนื
(2) ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั : โครงขา่ยคมนาคมมคีวามสะดวก
และสามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ พรอ้มสิง่อาํนวยความสะดวก
ดา้นโลจสิตกิสท์ีม่คีุณภาพดขีึ้น ประชาชนไดร้บัการบริการ
ทีม่คีุณภาพและยกระดบัชวีติทีด่เีพิม่ขึ้น
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5. แผนภาพเชื่อมโยง 

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม ระบบโลจสิตกิส ์พลงังานและดจิทิลั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมี
ประสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 

ฉบบัที่ 12  
และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนย่อย : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์
เป้าหมายที ่1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 1.1 สดัส่วนการใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ยต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พนัตนัเทยีบเท่านํา้มนัดบิ/พนัลา้นบาท ในปี 2564 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 1.2 สดัส่วนตน้ทนุโลจสิตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ โดยในส่วนของตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่รอ้ยละ 7  

ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี 2564 
เป้าหมายที ่2 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นระบบขนส่ง 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.1 สดัส่วนปริมาณการขนส่งสนิคา้ทางรางต่อปรมิาณการขนส่งสนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 1.4 เป็นรอ้ยละ 4 และสดัส่วนปรมิาณการขนส่ง

สนิคา้ทางนํา้ต่อปริมาณการขนส่งสนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 12 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.2 สดัส่วนของผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.3 ความสามารถในการรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมภิาค เพิม่ขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี 

ตามลาํดบั ในปี 2564 
เป้าหมายที ่3 การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.1 อนัดบัดชันีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิตกิส ์และประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดขีึ้น 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.2 จาํนวนธุรกรรมการใหบ้รกิารการนาํเขา้และส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2564 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.3 ปรมิาณสนิคา้ทีผ่่านเขา้-ออก ณ ด่านการคา้ชายแดนทีส่าํคญัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการ
อาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 

เป้าหมายที่ 3 : เพิม่ประสทิธภิาพขดีความสามารถการขนสง่เพือ่
สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) และการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) 

อยู่ในแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
และแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2563 
แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

         งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ    95,374.9769 ลา้นบาท 
         เงนินอกงบประมาณ    103,404.1406 ลา้นบาท   
         ภารกจิสนบัสนุน       17,216.0529 ลา้นบาท 
                                          เงนินอกงบประมาณ            -  ลา้นบาท 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : โครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ     
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.08 ลา้นคน -  
เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 2.709 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2563 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น  
29.64 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กว่า รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดใน
ปี 2563 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภูมภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง 
ตวัชี้วดั  
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 3,420.314 กม. 
2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่ง 
ทางราง 2,110 กม. 
3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่ง 
ทางนํา้ 40 แห่ง และขดุลอกร่องนํา้ 5 แห่ง 
4. พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยานในภูมภิาค 27 แห่ง 

แนวทางที่ 1.2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐาน
การคมนาคมขนสง่ 
ตวัชี้วดั 
1. โครงการทีส่ง่เสรมิดา้นความปลอดภยั 
และมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง  
9 โครงการ 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนส่งทางบก 
2. กรมเจา้ท่า 
3. กรมทางหลวง  
4. กรมทางหลวงชนบท  
5. กรมท่าอากาศยาน 
6. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
รฐัวิสาหกจิ 
1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย  
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
      รวมงบประมาณรายจา่ย    94,880.9077  ลา้นบาท 
      รวมเงนินอกงบประมาณ  103,400.5130  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่งและจราจร 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) /
สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต์่อ GDP ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปลีย่นกระบวนการนาํเขา้ส่งออก 
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิสแ์บบไรก้ระดาษ 
ไดอ้ย่างสมบูรณ ์
ตวัชี้วดั  
1. หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลู 
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ 
B2G จาํนวน 9 โครงการ 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่า
ระบบห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้ 
สู่รูปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ตวัชี้วดั  
1. ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
ของสถานประกอบการ เป้าหมาย 
ในปี 2563 ลดลง คิดเป็นมลูค่ารวม  
800 ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม
1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม  
กระทรวงการคลงั 
1.กรมศุลกากร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง  
2. กรมปศุสตัว ์ 
3. กรมวชิาการเกษตร  
4. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร 
   และอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมป่าไม ้ 
กระทรวงสาธารณสุข 
1.  กรมควบคุมโรค  
รวมงบประมาณรายจ่าย 115.8003 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ         - ลา้นบาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั 
และนวตักรรม 
1. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 
   และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงคมนาคม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม  
2. กรมการขนส่งทางบก 
3. กรมการขนส่งทางราง  
4. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่ง 
   และจราจร  
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง  
รฐัวิสาหกจิ  
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   แห่งประเทศไทย 
 
   รวมงบประมาณรายจา่ย 168.2240 ลา้นบาท 
   รวมเงนินอกงบประมาณ   1.8300 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิาร 
และขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์(LSPs)  
ตวัชี้วดั  
1. จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง 
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ  
และผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 850 คู่ 

แนวทางที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้น
โลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ
บคุลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ีพฒันา
ขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 
ตวัชี้วดั  
1. จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุน 
ดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
คุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ี
พฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 6 โครงการ 

กระทรวงอตุสาหกรรม
1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงบประมาณรายจา่ย 29.0000 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท

กระทรวงพาณิชย ์
1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงบประมาณรายจา่ย 21.2110 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ.       - ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตรี
1. สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ 
   และสงัคมแห่งชาติ  
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั  
และนวตักรรม 
1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
   และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร  
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  
รฐัวิสาหกจิ 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
   แห่งประเทศไทย 
 

รวมงบประมาณรายจ่าย 159.8339 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ 1.7976 ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนับสนุน แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
กระทรวงคมนาคม : กรมการขนสง่ทางบก  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  กรมท่าอากาศยาน 
 
 
รวมงบประมาณรายจา่ย      5,292.7892   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ              -    ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงกลาโหม : กองทพัเรอื 
กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
รฐัวิสาหกจิ : การรถไฟแห่งประเทศไทย 
รวมงบประมาณรายจา่ย       11,923.2637   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ              -  ลา้นบาท
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กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนสง่ทางบก 
   1) โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน  
   2) โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ 
      ทางถนน (สถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั) 
   3) โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
      การขนส่งผูโ้ดยสาร 
2. กรมทางหลวง  
   1) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง  
   2) โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ  
   3) โครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่  
   4) โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
   5) โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ  
   6) โครงการก่อสรา้งโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิ  
   7) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง  
   8) โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทุน  
   9) โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั  
   10) โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 
   11) โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั 
   12) โครงการก่อสรา้งทางยกระดบัทางหลวงหมายเลข 35  
        สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) 
   13) โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน 
   14) โครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง  

3. กรมทางหลวงชนบท  
   1) โครงการพฒันาโครงขา่ยสะพาน 
   2) โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง  
   3) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง 
   4) โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง  
   5) โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูภิาค  
   6) โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน  
   7) โครงการอาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน  
   8) โครงการปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง  
   9) โครงการไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั  
   10) โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน 
   11) โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม 
   12) โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง  
   13) โครงการปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน  
   14) โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่ 
   15) โครงการปรบัปรุงจดุเสีย่งอนัตราย 
รฐัวสิาหกจิ 
1. การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย  
   1) โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอก   
       กรุงเทพมหานคร 
   2) โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - 
      วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก 

 

รวมงบประมาณรายจา่ย     84,196.3346    ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ         6,618.3400    ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม  
1. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  
   1) โครงการโครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว 
      และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ 
      และต่างประเทศ  

รฐัวสิาหกจิ  
1. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย  
   1) โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ -  
       ราษฎรบ์ูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่  
   2) โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค  
   3) โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ  
2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย  
   1) โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ  
   2) โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบรุ ี- ปากนํา้โพ 
   3) โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ 
   4) โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ 
   5) โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม -  
      รอ้ยเอด็ - มกุดาหาร - นครพนม  
   6) โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น  
   7) โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ  
   8) โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้  
 
 

 
9) โครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาล 
    แห่งราชอาณาจกัรไทย และรฐับาลแห่ง 
    สาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันา 
    ระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภมูภิาค  
    ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1  
    ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)  

 10) โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชมุพร 
 11) โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา  
    โครงการความร่วมมอืระหวา่งรฐับาล 
    แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั 
    ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
    เพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 
    หนองคาย (ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - 
    หนองคาย)  
12) โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํ   
     รายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่เตรยีมการ 
     ก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก -  
     กาํแพงเพชร - นครสวรรค ์ 
 
  

รวมงบประมาณรายจา่ย  5,740.0067    ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ 96,782.1730    ลา้นบาท 

 แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางที่ 1.1 พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.08 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 2.709 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2563 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 29.64 ลา้นตนั  
ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / 
ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 3,420.314 กม. ตวัชี้วดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง 2,110 กม. 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 
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กระทรวงคมนาคม  
1. กรมเจา้ท่า 
   1) โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์ 
 
 
 
 
 

  รวมงบประมาณรายจา่ย  882.7489   ลา้นบาท 
  รวมเงนินอกงบประมาณ           -   ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมท่าอากาศยาน  
   1) โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง 
   2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน 
   3) โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี ่
   4) โครงการพฒันาท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช 
   5) โครงการปรบัปรุงท่าอากาศเร่งด่วน 

6) โครงการพฒันาท่าอากาศยานตรงั  
7) โครงการพฒันาท่าอากาศยานลาํปาง  
8) โครงการพฒันาท่าอากาศยานหวัหนิ  
9) โครงการแผนพฒันาท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ 

 

      รวมงบประมาณรายจา่ย  4,061.8175  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ   -  ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนสง่ทางนํา้ 40 แห่ง  
และขดุลอกร่องนํา้ 5 แห่ง 
 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัชี้วดัที่ 4 : พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยานในภมูภิาค 27 แห่ง  
 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนสง่ทางบก 
   1) โครงการศูนยเ์ปลีย่นถ่ายรูปแบบการขนส่งสนิคา้เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย  
2. กรมท่าอากาศยาน  
   1) โครงการพฒันาท่าอากาศยานเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ   
3. กรมทางหลวง  
   1) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ  
4. กรมทางหลวงชนบท  
   1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)  
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 
  รวมงบประมาณรายจา่ย  5,292.7890  ลา้นบาท 
  เงนินอกงบประมาณ                     -   ลา้นบาท 

กระทรวงกลาโหม
1. กองทพัเรอื  
   1) โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง  
   1) โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก  
2. กรมทางหลวงชนบท  
   1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  
3. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  
   1) โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแมบ่ทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ กลุม่จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
     ชลบรุ ีระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รฐัวสิาหกจิ  
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย  
   1) โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา  
   2) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็  
   3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ  
 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

     รวมงบประมาณรายจา่ย 11,923.2637  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ    -  ลา้นบาท 

แนวทางที่ 1.1 พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

ตวัชีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.08 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 2.709 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2563 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 29.64 ลา้นตนั  
ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / 
ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

ภารกจิสนับสนุน 
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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม  
1. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
   1) โครงการพฒันาเครื่องมอืภมูสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ  
กระทรวงคมนาคม  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม  
   1) โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้นการบนิพลเรอืน 
      ตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)  
   2) โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานขอ้มลูคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพือ่สนบัสนุนการกาํหนด 
      นโยบายและการบรหิารจดัการดา้นคมนาคมขนส่ง  
2. กรมการขนสง่ทางบก  
   1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน  
   2) โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการขนส่งไทยสู่การขนสง่สนิคา้ทางถนน 
      ทีม่ปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน  
3. กรมการขนสง่ทางราง  
   1) โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 
4. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร  
   1) โครงการโครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวกรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ 
      ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
 

 

กระทรวงมหาดไทย  
1. กรมการปกครอง  
   1) โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกจิกรรม บ ัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนัหรอืวตัถอุืน่ใด 
       ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพือ่ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ (Bampen)  

รฐัวสิาหกจิ  
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย  
   1) โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง 
 

รวมงบประมาณรายจา่ย   168.2240   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      1.8300   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 9 โครงการ 

แนวทางที่ 1.2 การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง แนวทาง 

ตวัชีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.08 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 2.709 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2563 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 29.64 ลา้นตนั 
ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / สดัสว่นตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563 / 
ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 
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กระทรวงกลาโหม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม  
  1) โครงการพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภณัฑแ์ละการออกใบอนุญาต 
     ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผ่านระบบ National  
     Single Window ส่วนเพิม่เตมิ 
กระทรวงการคลงั  
1. กรมศุลกากร 
   1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาและปรบัปรุงระบบ NSW  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. กรมประมง  
   1) โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชือ่มโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์
2. กรมปศสุตัว ์ 
   1) โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์
3. กรมวิชาการเกษตร 
   1) โครงการออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสส์ุขอนามยั 
      และสุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW 
4. สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
   1) โครงการพฒันาและเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลในกระบวนการ 
      นาํเขา้ส่งออกผ่านระบบ NSW  
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมเจา้ท่า  
   1) โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
1. กรมป่าไม ้ 
   1) โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการนาํเขา้และส่งออกไมผ้่านระบบ 
       National Single Window (NSW) 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมควบคุมโรค 
   1) โครงการพฒันาระบบบรกิารดา้นการป้องกนัควบคุมโรค เชื่อมโยงขอ้มลู 
      กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) 

 รวมงบประมาณรายจ่าย    115.8003  ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ             -  ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม  
1.กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  
  1) โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร 
     จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน 
     ภาคอตุสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รวมงบประมาณรายจ่าย   29.0000  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ          -   ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชี้วดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลู 
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  
จาํนวน 9 โครงการ 

หน่วยงาน /
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิส ์
และโซ่อปุทานของสถานประกอบการ 
เป้าหมายในปี 2563 ลดลง คดิเป็นมลูค่ารวม 
800 ลา้นบาท

กระทรวงพาณิชย ์
1.กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ  
  1) โครงการส่งเสริมการพฒันาบรกิาร 
     และขยายเครอืข่าายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงบประมาณรายจ่าย     21.2110  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ             -  ลา้นบาท

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิ 
ระหวา่ง LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ
และผูป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศ 
ไมน่อ้ยกวา่ 850 คู่

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์
(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม 
และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 6 โครงการ

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1.สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ   
  1) โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิส ์
      และระบบอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม  
1. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ  
   1) โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
   1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร  
กระทรวงแรงงาน  
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
   1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกิจการขนส่ง 
       และการคา้ระหว่างประเทศ  
   2) โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตแิละพฒันาบคุลากร 
      รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์
รฐัวิสาหกจิ  
1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   
   1) โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง  
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณรายจ่าย    159.8339 ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ     1.7976  ลา้นบาท

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยงแลกเปลีย่น
กระบวนการนาํเขา้ส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
แบบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ ์

แนวทาง 

ตวัชีวดั 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) /สดัสว่นตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงั 
และตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต์่อ GDP ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่าระบบ 
ห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้สู่รูปแบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิาร 
และขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์(LSPs)

แนวทางที่ 2.4 พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน 
ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและ
เทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล)
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
รวมทัง้สิ้น 5.0000           94,909.0176    85.2670         375.6923        95,374.9769    
สาํนกันายกรฐัมนตรี -                -                -                9.1394         9.1394         

1. สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ

-                -                -                9.1394         9.1394         

โครงการ : โครงการวางแผนและขบัเคลือ่น
การพฒันาระบบโลจสิติกสแ์ละระบบ
อาํนวยความสะดวกทางการคา้

-                  -                  -                  9.1394         9.1394         

กระทรวงกลาโหม -                -                -                15.1580       15.1580       
1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม -                -                -                15.1580       15.1580       
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการควบคุม
อาวุธยุทธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาต
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยง
ขอ้มลูผ่านระบบ National Single Window 
ส่วนเพิม่เติม

-                  -                  -                  15.1580         15.1580         

กระทรวงการคลงั -                22.5649       -                -                22.5649       
1. กรมศุลกากร -                22.5649       -                -                22.5649       
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันา
และปรบัปรุงระบบ NSW

-                  22.5649         -                  -                  22.5649         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 
และนวตักรรม

-                -                83.2670       -                83.2670       

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาติ

-                -                79.2000       -                79.2000       

โครงการ : โครงการหอ้งปฏบิตัิการทดสอบ
เพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเรว็สูง

-                  -                  79.2000         -                  79.2000         

2. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

-                -                4.0670         -                4.0670         

โครงการ : โครงการพฒันาเครื่องมอืภมูสิารสนเทศ
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

-                  -                  4.0670           -                  4.0670           

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -                57.0108       -                2.3585         59.3693       
1. กรมประมง -                18.8664       -                -                18.8664       
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิาร
เชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

-                  18.8664         -                  -                  18.8664         

2. กรมปศุสตัว ์ -                22.5694       -                -                22.5694       
โครงการ : โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลู
ทางอเิลก็ทรอนิกส์

-                  22.5694         -                  -                  22.5694         

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

3. กรมวชิาการเกษตร -                8.7110         -                -                8.7110         
โครงการ : โครงการออกแบบและพฒันาระบบ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสสุ์ขอนามยั
และสุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

-                  8.7110           -                  -                  8.7110           

4. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ

-                6.8640         -                -                6.8640         

โครงการ : โครงการพฒันาและเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นขอ้มลูในกระบวนการนาํเขา้ส่งออก
ผ่านระบบ NSW

-                  6.8640           -                  -                  6.8640           

5. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร -                -                -                2.3585         2.3585         
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และระบบโลจสิติกสส์นิคา้เกษตร

-                  -                  -                  2.3585           2.3585           

กระทรวงคมนาคม -                88,814.8597  -                275.6894      89,090.5491  
1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม -                20.2327       -                2.8472         23.0799       
โครงการ : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา 
และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวน
ดา้นการบนิพลเรอืนตามมาตรฐานองคก์าร
การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)

-                  -                  -                  2.8472           2.8472           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานขอ้มลูคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ 
เพือ่สนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย
และการบรหิารจดัการดา้นคมนาคมขนส่ง

-                  20.2327         -                  -                  20.2327         

2. กรมการขนสง่ทางบก -                118.4682      -                4.9469         123.4151      
โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัทางถนน

-                  42.2881         -                  -                  42.2881         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน

-                  -                  -                  4.9469           4.9469           

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งไทย
สู่การขนส่งสนิคา้ทางถนนที่มปีระสทิธภิาพ 
ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน

-                  23.0905         -                  -                  23.0905         

โครงการ : โครงการสถานีขนส่งสนิคา้
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ทางถนน 
(สถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั)

-                  9.3196           -                  -                  9.3196           

โครงการ : โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสาร

-                  43.7700         -                  -                  43.7700         
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3. กรมการขนสง่ทางราง -                -                -                14.4751       14.4751       
โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางราง
มคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ

-                  -                  -                  14.4751         14.4751         

4. กรมเจา้ท่า -                899.1677      -                -                899.1677      
โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส ์

-                  899.1677        -                  -                  899.1677        

5. กรมทางหลวง -                65,437.5442  -                235.5118      65,673.0560  
โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษ
ระหว่างเมอืง

-                  12,649.4994    -                  -                  12,649.4994    

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ

-                  3,784.2914      -                  -                  3,784.2914      

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยั
บรเิวณทางแยกขนาดใหญ่

-                  1,702.5000      -                  -                  1,702.5000      

โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค

-                  5,157.2628      -                  -                  5,157.2628      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดั
ทางรถไฟ

-                  1,117.0168      -                  -                  1,117.0168      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดนิ

-                  28,643.3970    -                  181.9092        28,825.3062    

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวง
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง

-                  8,836.8980      -                  -                  8,836.8980      

โครงการ : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสม
ในการใหเ้อกชนร่วมลงทุน

-                  -                  -                  53.6026         53.6026         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทาง
การจราจรเพือ่ความปลอดภยั

-                  383.8900        -                  -                  383.8900        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนาน
ลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

-                  57.1408         -                  -                  57.1408         

โครงการ : โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถ
และสถานีตรวจสอบนํา้หนกั

-                  1,263.6640      -                  -                  1,263.6640      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบั
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุร ี- ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2)

-                  966.9140        -                  -                  966.9140        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงความปลอดภยั
บรเิวณหนา้โรงเรยีน

-                  575.0700        -                  -                  575.0700        

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชย้างพารา
ในภารกิจของกรมทางหลวง

-                  300.0000        -                  -                  300.0000        
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6. กรมทางหลวงชนบท -                18,118.3452  -                -                18,118.3452  
โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายสะพาน -                  1,425.6192      -                  -                  1,425.6192      
โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง -                  6,886.5977      -                  -                  6,886.5977      
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท
เพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง

-                  1,003.2873      -                  -                  1,003.2873      

โครงการ : โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง -                  796.0093        -                  -                  796.0093        
โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจร
ในปรมิณฑลและภมูภิาค

-                  920.8353        -                  -                  920.8353        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบั
มาตรฐานสะพาน

-                  746.8028        -                  -                  746.8028        

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยั
บรเิวณหนา้โรงเรยีน

-                  1,392.4873      -                  -                  1,392.4873      

โครงการ : โครงการปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง -                  1,179.2050      -                  -                  1,179.2050      
โครงการ : โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง
บรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั

-                  1,023.4705      -                  -                  1,023.4705      

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
ความปลอดภยัทางถนน

-                  15.0000         -                  -                  15.0000         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงทางแยก
และจดุต่อเชื่อม

-                  633.9650        -                  -                  633.9650        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง -                  212.3800        -                  -                  212.3800        
โครงการ : โครงการปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน -                  522.8101        -                  -                  522.8101        
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุน
เสน้ทางรถไฟทางคู่

-                  811.8910        -                  -                  811.8910        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย -                  547.9847        -                  -                  547.9847        
7. กรมท่าอากาศยาน -                4,050.8175    -                11.0000       4,061.8175    
โครงการ : โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง -                  299.3491        -                  -                  299.3491        
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
และมาตรฐานท่าอากาศยาน

-                  1,206.3388      -                  -                  1,206.3388      

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่ -                  524.8005        -                  -                  524.8005        
โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยาน
นครศรธีรรมราช

-                  212.0829        -                  -                  212.0829        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน -                  1,085.6508      -                  11.0000         1,096.6508      
โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานตรงั -                  460.4034        -                  -                  460.4034        
โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานลาํปาง -                  50.0000         -                  -                  50.0000         
โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานหวัหนิ -                  50.0000         -                  -                  50.0000         
โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานบุรรีมัย์ -                  162.1920        -                  -                  162.1920        
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8. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร -                170.2842      -                6.9084         177.1926      
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
มคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

-                  170.2842        -                  6.9084           177.1926        

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                2.6478         -                -                2.6478         
1. กรมป่าไม ้ -                2.6478         -                -                2.6478         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลู
ดา้นการนาํเขา้และส่งออกไมผ่้านระบบ 
National Single Window (NSW)

-                  2.6478           -                  -                  2.6478           

กระทรวงพาณิชย์ -                -                -                21.2110       21.2110       
1. กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ -                -                -                21.2110       21.2110       
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิาร
และขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์

-                  -                  -                  21.2110         21.2110         

กระทรวงมหาดไทย 5.0000         2.2220         -                -                7.2220         
1. กรมการปกครอง 5.0000         2.2220         -                -                7.2220         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
กิจกรรมบ ัง้ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ 
โคมควนั หรอืวตัถอุื่นใดที่คลา้ยคลงึกนัเพือ่
ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ (Bampen)

5.0000           2.2220           -                  -                  7.2220           

กระทรวงแรงงาน -                -                -                23.1360       23.1360       
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                -                23.1360       23.1360       
โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากร
ดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกิจขนส่งและการคา้
ระหว่างประเทศ

-                  -                  -                  6.2560           6.2560           

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาติ และพฒันาบุคลากรรองรบัอตุสาหกรรม
โลจสิติกส ์

-                  -                  -                  16.8800         16.8800         

กระทรวงสาธารณสุข -                2.0000         -                -                2.0000         
1. กรมควบคุมโรค -                2.0000         -                -                2.0000         
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิาร
ดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single
Window (NSW)

-                  2.0000           -                  -                  2.0000           
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กระทรวงอตุสาหกรรม -                -                -                29.0000       29.0000       
1. กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม -                -                -                29.0000       29.0000       
โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน
ภาคอตุสาหกรรม

-                  -                  -                  29.0000         29.0000         

รฐัวสิาหกจิ -                6,007.7124    2.0000         -                6,009.7124    
1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย -                309.5557      -                -                309.5557      
โครงการ : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

-                  4.2325           -                  -                  4.2325           

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 -
ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ดา้นตะวนัตก

-                  305.3232        -                  -                  305.3232        

2. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย -                3,504.8406    -                -                3,504.8406    
โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ 
และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

-                  3,486.8406      -                  -                  3,486.8406      

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

-                  9.0000           -                  -                  9.0000           

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

-                  9.0000           -                  -                  9.0000           

3. การรถไฟแห่งประเทศไทย -                2,098.3161    -                -                2,098.3161    
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสญัญาณ
ไฟสที ัว่ประเทศ

-                  74.3951         -                  -                  74.3951         

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบุร ี- ปากนํา้โพ

-                  243.1300        -                  -                  243.1300        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ

-                  55.9800         -                  -                  55.9800         

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ 
สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ

-                  159.7740        -                  -                  159.7740        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ 
สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม - รอ้ยเอด็ - 
มกุดาหาร - นครพนม

-                  175.0000        -                  -                  175.0000        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น

-                  0.6100           -                  -                  0.6100           

โครงการ : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ -                  195.8140        -                  -                  195.8140        
โครงการ : โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้ -                  246.4651        -                  -                  246.4651        
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง
เพือ่เชื่อมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 
หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - 
นครราชสมีา)

-                  500.0000        -                  -                  500.0000        

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงนครปฐม - ชมุพร

-                  245.7904        -                  -                  245.7904        

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอยีด
งานโยธา โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง
เพือ่เชื่อมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 
หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

-                  165.3575        -                  -                  165.3575        

โครงการ : โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีด
และจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่
เตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด -
ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

-                  36.0000         -                  -                  36.0000         

4. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

-                95.0000       2.0000         -                97.0000       

โครงการ : โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง

-                  50.0000         1.0000           -                  51.0000         

โครงการ : โครงการพฒันาการวเิคราะห์
และทดสอบระบบรางรถไฟความเรว็สูง

-                  45.0000         1.0000           -                  46.0000         
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             95,374.9769
เป้าหมายที่ 1 :  โครงข่ายคมนาคมขนสง่มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ
สามารถเช่ือมโยงทัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

            95,049.1317

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดินทางในเขต กทม.
และปรมิณฑล จาก 1.08 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2560 
เป็น 2.709 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2563
ตวัช้ีวดัที่ 2 : การขนสง่ทางรางเพิม่ข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 29.64 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนสง่ท ัง้หมด ในปี 2563
ตวัช้ีวดัที่ 3 : สดัสว่นตน้ทุนค่าขนสง่สนิคา้ตํา่กว่า รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวม
ของประเทศ ในปี 2564
ตวัช้ีวดัที่ 4 : การขนสง่ทางน้ําเพิม่ข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนสง่ท ัง้หมด ในปี 2563
ตวัช้ีวดัที่ 5 : ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารที่ท่าอากาศยานในภมูิภาค 
เพิม่ข้ึนเป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563

แนวทางการดําเนินงาน 1.1 : พฒันาเช่ือมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก 
ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดินทาง

            94,880.9077

ตัวช้วีัดที� 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 3,420.314 กม.
ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สง่เสรมิการขนสง่ทางราง 2,110 กม.
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สง่เสรมิการขนสง่ทางน้ํา 40 แห่ง 
และขุดลอกร่องน้ํา 5 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 4 : พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภมูิภาค 27 แห่ง

1. กระทรวงคมนาคม             88,968.1953
1.1 กรมการขนส่งทางบก                  95.3777
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน                  42.2881
กิจกรรม ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการเดนิรถระบบ GPS                  42.2881
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้การก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการ
เดนิรถระบบ GPS

รอ้ยละ 90

โครงการที่ 2 : โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้
ทางถนน (สถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั)

9.3196

กิจกรรม จา้งสาํรวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ
เพือ่ดาํเนินโครงการก่อสรา้งสถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั

9.3196

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการสาํรวจอสงัหาริมทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ
เพือ่ดาํเนินโครงการสถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั

รอ้ยละ 100

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การขนส่งผูโ้ดยสาร

                 43.7700

กิจกรรม ก่อสรา้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร                  43.7700
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้การก่อสรา้งสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร รอ้ยละ 100

1.2 กรมเจา้ท่า                 882.7489
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน
ระบบโลจสิติกส์

                882.7489

กิจกรรม พฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน
ระบบโลจสิติกส์

                882.7489

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส์ แห่ง 46
ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณเน้ือดนิ ลบ.ม. 7,787,400
ตวัชี้วดักิจกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และหรือ
รูปแบบและรายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

1.3 กรมทางหลวง             65,673.0560
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง             12,649.4994
กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง             12,649.4994
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 124.075
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 2 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ               3,784.2914
กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ               3,784.2914
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ไดด้าํเนินการก่อสรา้ง กม. 185.295
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 1
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่               1,702.5000
กิจกรรม ยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่               1,702.5000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนทางแยกที่ไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 76
ตวัชี้วดักิจกรรม การปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน รอ้ยละ 100

โครงการที่ 4 : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค               5,157.2628
กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั               1,663.7673
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการบูรณะ กม. 291.816
ตวัชี้วดักิจกรรม บูรณะทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค               3,493.4955
ตวัชี้วดักิจกรรม บูรณะทางหลวงแลว้เสร็จ แห่ง 133
ตวัชี้วดักิจกรรม บูรณะไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 5 : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ               1,117.0168
กิจกรรม ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ               1,117.0618
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 14
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 6 : โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ             28,825.3062
กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ             13,410.8553
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 1,246.142
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั               2,878.1513
ตวัชี้วดักิจกรรม สะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 35
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่การก่อสรา้งทางหลวง               3,202.2705
ตวัชี้วดักิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิที่ดาํเนินการ สายทาง 49
ตวัชี้วดักิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิแลว้เสร็จตามกาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมอืงหลกั               3,193.9030
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 147.590
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 7
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม เร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)               4,448.8631
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 516.077
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง               1,691.2630
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 160.486
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด 100

โครงการที่ 7 : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจร
และขนส่ง

              8,836.8980

กิจกรรม ปรบัปรุงทางหลวงผ่านย่านชมุชน               1,564.4000
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางแลว้เสร็จ แห่ง 65
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธภิาพทางหลวง               5,710.4980
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางแลว้เสร็จ แห่ง 158
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายนํา้               1,562.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานที่ปรบัปรุงแลว้เสร็จ แห่ง 159
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทุน                  53.6026
กิจกรรม ศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทุน                  53.6026
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการที่ศึกษา โครงการ 3
ตวัชี้วดักิจกรรม โครงการที่ศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 9 : โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั                 383.8900
กิจกรรม ปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั                 383.8900
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนทางหลวงที่ไดร้บัการแกไ้ขการแบ่งทศิทางการจราจร แห่ง 23
ตวัชี้วดักิจกรรม ทางหลวงไดร้บัการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจร
อย่างมคุีณภาพ

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 10 : โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี                  57.1408
กิจกรรม ก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี                  57.1408
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 2
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 11 : โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั               1,263.6640
กิจกรรม พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั               1,263.6640
ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณรถที่เขา้จอดพกับริเวณจดุจอดพกัรถ ไมน่อ้ยกว่า คนั 100,000
ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณรถบรรทุกที่เขา้ตรวจสอบนํา้หนกั
ในสถานีตรวจสอบนํา้หนกั ไมน่อ้ยกว่า

คนั 30,500,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณการจบักุมรถบรรทุกที่มนีํา้หนกัเกิน
ที่สถานีตรวจสอบนํา้หนกั

รอ้ยละ 0.1

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนอบุตัิเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกบนเสน้ทาง
ที่มจีดุพกัรถบรรทุกลดลง

รอ้ยละ 5

โครงการที่ 12 : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

                966.9140

กิจกรรม ก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

                966.9140

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 9.630
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 13 : โครงการปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน                 575.0700
กิจกรรม ปรบัปรุงความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน                 575.0700
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนทางหลวงบริเวณหนา้โรงเรียนที่ไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 733
ตวัชี้วดักิจกรรม ทางหลวงบริเวณหนา้โรงเรียนไดร้บัการปรบัปรุง
ความปลอดภยัอย่างมคุีณภาพ

รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 14 : โครงการส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง                 300.0000
กิจกรรม ส่งเสริมการใชย้างพาราในภารกิจของกรมทางหลวง                 300.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณยางพาราที่ใชใ้นการผลติอปุกรณ์
อาํนวยความปลอดภยั

ตนั (ยางขน้) 1,101.02

ตวัชี้วดักิจกรรม อปุกรณอ์าํนวยความปลอดภยัที่มคุีณภาพ รอ้ยละ 100
1.4 กรมทางหลวงชนบท             18,118.3452
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงข่ายสะพาน               1,425.6192
กิจกรรม ก่อสรา้งโครงข่ายสะพาน               1,425.6192
ตวัชี้วดักิจกรรม ความยาวสะพานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง ม. 15,648
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 2 : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง               6,886.5977
กิจกรรม ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรีต               6,886.5977
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 836.625
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง               1,003.2873
กิจกรรม ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง                 573.2873
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 78.914
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนส่ง                 430.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม สายทางที่ไดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ สายทาง 2

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง                 796.0093
กิจกรรม ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง                 423.0093
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 19.546
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง                 373.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม สายทางที่ไดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ สายทาง 1

โครงการที่ 5 : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภมูภิาค                 920.8353
กิจกรรม ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภมูภิาค                 763.8353
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 23.061
ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้งทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภมูภิาค                 157.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม สายทางที่ไดร้บัการจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ สายทาง 3

โครงการที่ 6 : โครงการก่อสรา้งเพือ่ยกระดบัมาตรฐานสะพาน                 746.8028
กิจกรรม ขยายความกวา้งสะพาน                 746.8028
ตวัชี้วดักิจกรรม ขยายความกวา้งสะพานแลว้เสร็จ แห่ง 139
ตวัชี้วดักิจกรรม ขยายความกวา้งสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

576



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 7 : โครงการอาํนวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน               1,392.4873
กิจกรรม อาํนวยความปลอดภยับริเวณหนา้โรงเรียน               1,392.4873
ตวัชี้วดักิจกรรม งานอาํนวยความปลอดภยัหนา้โรงเรียนแลว้เสร็จ แห่ง 996
ตวัชี้วดักิจกรรม งานอาํนวยความปลอดภยัหนา้โรงเรียนไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 8 : โครงการปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง               1,179.2050
กิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง               1,179.2050
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่างแลว้เสร็จ แห่ง 123
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่างไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 9 : โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั               1,023.4705
กิจกรรม ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั               1,023.4705
ตวัชี้วดักิจกรรม ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกัแลว้เสร็จ แห่ง 578
ตวัชี้วดักิจกรรม ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกัไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 10 : โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน                  15.0000
กิจกรรม ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน                  15.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม มาตรฐานและคู่มอืปฏบิตัิงานสาํหรบัผูต้รวจสอบ
ความปลอดภยังานทางระดบัอาวุโส (Senior Auditor)

รายการ 1

โครงการที่ 11 : โครงการปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม                 633.9650
กิจกรรม ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม                 633.9650
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อมแลว้เสร็จ แห่ง 126
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อมไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 12 : โครงการปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง                 212.3800
กิจกรรม ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง                 212.3800
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงเรขาคณิตของทางแลว้เสร็จ แห่ง 45
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงเรขาคณิตของทางไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

โครงการที่ 13 : โครงการปรบัปรุงบริเวณย่านชมุชน                 522.8101
กิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณย่านชมุชน                 522.8101
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณย่านชมุชนแลว้เสร็จ แห่ง 97
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงบริเวณย่านชมุชนไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 14 : โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่                 811.8910
กิจกรรม พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่                 811.8910
ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 72.873
ตวัชี้วดักิจกรรม ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 22
ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพาน ไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100

โครงการที่ 15 : โครงการปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย                 547.9847
กิจกรรม ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย                 547.9847
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตรายแลว้เสร็จ แห่ง 1,162
ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตรายไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100

1.5 กรมท่าอากาศยาน               4,061.8175
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง                 299.3491
กิจกรรม ก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง                 299.3491
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ดาํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 1
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 33.42

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน               1,206.3388
กิจกรรม ปรบัปรุงมาตรฐานท่าอากาศยาน               1,206.3388
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการปรบัปรุงมาตรฐาน แห่ง 25

โครงการที่ 3 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่                 524.8005
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่                 524.8005
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 24.27
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ก่อสรา้งและปรบัปรุง แห่ง 1

โครงการที่ 4 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช                 212.0829
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช                 212.0829
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการพฒันา แห่ง 1
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 41.50

โครงการที่ 5 : โครงการปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน               1,096.6508
กิจกรรม ปรบัปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน               1,096.6508
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 21

โครงการที่ 6 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานตรงั                 460.4034
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานตรงั                 460.4034
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 41.50
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการพฒันา แห่ง 1

โครงการที่ 7 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานลาํปาง                  50.0000
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานลาํปาง                  50.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการพฒันา แห่ง 1
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โครงการที่ 9 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานหวัหนิ                  50.0000
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานหวัหนิ                  50.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการพฒันา แห่ง 1

โครงการที่ 9 : โครงการพฒันาท่าอากาศยานบุรีรมัย์                 162.1920
กิจกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรมัย์                 162.1920
ตวัชี้วดักิจกรรม ท่าอากาศยานที่ไดร้บัการพฒันา แห่ง 1

1.6 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                 136.8500
โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

                136.8500

กิจกรรม ศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง                 136.8500
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1

2. รฐัวสิาหกิจ               5,912.7124
2.1 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย                 309.5557
โครงการที่ 1 : โครงการทางพเิศษสายศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 4.2325
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการทางพเิศษสายศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร

4.2325

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผลการเบกิจ่ายค่าจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ รอ้ยละ 100
โครงการที่ 2 : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

                305.3232

กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

                305.3232

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนนเพิม่ขึ้น 18.70 กม. สายทาง 1
2.2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย               3,504.8406
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ 
และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

              3,486.8406

กิจกรรม การลงทุน การจดัหาระบบรถไฟฟ้า               2,022.3700
ตวัชี้วดักิจกรรม เบกิจ่ายตามแผนงาน รายการ 1
กิจกรรม เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรุงรกัษา               1,444.4706
ตวัชี้วดักิจกรรม เบกิจ่ายตามแผนงาน รายการ 1
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ                  20.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม เบกิจ่ายตามแผนงาน สายทาง 1

โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค 9.0000
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

9.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม เบกิจ่ายตามแผนงาน สายทาง 1
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โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ                    9.0000
กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

                   9.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม เบกิจ่ายตามแผนงาน สายทาง 1
2.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย               2,098.3161
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ                  74.3951
กิจกรรม ปรบัปรุงระบบอาณตัิสญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ                  74.3951
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 48.00

โครงการที่ 2 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากนํา้โพ                 243.1300
กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากนํา้โพ                 243.1300
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 25.20

โครงการที่ 3 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ                  55.9800
กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ                  55.9800
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 45.11

โครงการที่ 4 : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ                 159.7740
กิจกรรม ก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ                 159.7740
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 10.19

โครงการที่ 5 : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม - 
รอ้ยเอด็ - มกุดาหาร - นครพนม

                175.0000

กิจกรรม ก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม - รอ้ยเอด็ -
มกุดาหาร - นครพนม

                175.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 5.32
โครงการที่ 6 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น                    0.6100
กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น                    0.6100
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 100

โครงการที่ 7 : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ                 195.8140
กิจกรรม ปรบัปรุงทางรถไฟ                 195.8140
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระยะทางที่ไดร้บัการปรบัปรุง กิโลเมตร 138.50

โครงการที่ 8 : โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้                 246.4651
กิจกรรม ปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้                 246.4651
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสะพานและช่องนํา้ที่ไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 14
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โครงการที่ 9 : โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือ่เชื่อมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)

                500.0000

กิจกรรม ก่อสรา้งโครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง 
เพือ่เชื่อมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)

                500.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 12.62
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชมุพร                 245.7904
กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชมุพร                 245.7904
ตวัชี้วดักิจกรรม ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 50.36

โครงการที่ 11 : โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอื
ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี
ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร -
หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

                165.3575

กิจกรรม ออกแบบรายละเอยีดงานโยธาโครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ในการพฒันา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภมูภิาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

                165.3575

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา รายการ 1
โครงการที่ 12 : โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่เตรียมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแมส่อด - ตาก - 
กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

                 36.0000

กิจกรรม ศึกษาสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเพือ่เตรียมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแมส่อด - ตาก - 
กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

                 36.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการศึกษา รายการ 1
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แนวทางการดําเนินงาน 1.2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนสง่                 168.2240
ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการที่สง่เสรมิดา้นความปลอดภยัและมีมาตรฐานสากล
ดา้นคมนาคมขนสง่ 9 โครงการ

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                    4.0670
1.1 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                    4.0670
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเครื่องมอืภมูสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ในการเดนิอากาศ

                   4.0670

กิจกรรม การพฒันาเครื่องมอืภมูสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ในการเดนิอากาศ

                   4.0670

ตวัชี้วดักิจกรรม มขีอ้มลูภมูสิารสนเทศสาํหรบัการคมนาคมทางอากาศ
ตามมาตรฐาน ICAO สาํหรบัสนามบนิ

สนามบนิ 3

2. กระทรวงคมนาคม                 105.9350
2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม                  23.0799
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ 
และสอบสวนดา้นการบนิพลเรือนตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)

                   2.8472

กิจกรรม ดาํเนินการคน้หา และช่วยเหลอืงานดา้นนิรภยัการบนิ 
และสอบสวนดา้นการบนิพลเรือน

                   2.8472

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จของการดาํเนินการภายใตแ้ผนบูรณาการ
พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์

รอ้ยละ 80

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานขอ้มลูคมนาคมขนส่ง
แบบบูรณาการ เพือ่สนบัสนุนการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการ
ดา้นคมนาคมขนส่ง

                 20.2327

กิจกรรม พฒันาระบบฐานขอ้มลูโครงสรา้งพื้นฐานคมนาคมขนส่ง
แบบบูรณาการ

                 20.2327

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จของการพฒันาฐานขอ้มลูโครงสรา้งพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง

รอ้ยละ 80

2.2 กรมการขนส่งทางบก                  28.0374
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน                    4.9469
กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน                    4.9469
ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเร็จของการดาํเนินการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง
ผูโ้ดยสารทางถนน

รอ้ยละ 100

582



หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
ขนส่งไทยสู่การขนส่งสนิคา้ทางถนนที่มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน

                 23.0905

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งไทย                  23.0905
ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเร็จของการดาํเนินการเพิม่ขดีความสามารถ
ของผูป้ระกอบการขนส่งไทย

รอ้ยละ 100

2.3 กรมการขนส่งทางราง                  14.4751
โครงการที่ 1 : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมคีวามสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ

                 14.4751

กิจกรรม ศึกษาระบบกาํกบัดูแลกิจการขนส่งทางรางสาํหรบัประเทศไทย 9.4751
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนร่างกฎหมายลาํดบัรอง ที่เกี่ยวกบัการขนส่งทางราง เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาการพฒันาระบบกาํกบัดูแลความปลอดภยัและความม ัน่คง
ของการขนส่งทางราง

5.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม มาตรการ การกาํกบัดูแลดา้นความปลอดภยั
และความม ัน่คงของการขนส่งทางราง

เรื่อง 1

2.4 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                  40.3426
โครงการที่ 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

                 40.3426

กิจกรรม ศึกษาการพฒันาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดนิทาง
เพือ่เขา้ถงึสถานีรถไฟฟ้าและสนามบนิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4.4282

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาการพฒันานวตักรรมระบบวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) เพือ่การขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก และการเดนิทาง
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1

5.1106

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาจดัทาํแผนพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2564 - 2580

8.5248

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาการจดัทาํแผนโลจสิติกสเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้
เชื่อมโยงฐานการผลติในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กบัประตูการคา้ในพื้นที่ภาคใต ้

4.4985

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ศึกษาจดัทาํแผนการกาํกบัการบริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม                    6.9084
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาการพฒันามาตรฐานแบ่งลาํดบัช ัน้ถนนของโครงข่าย 
(Road Hierarchy) เพือ่ความปลอดภยัในการคมนาคมขนส่งทางถนน
อย่างย ัง่ยนื

                   3.8000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
กิจกรรม ศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการเดนิทางทางนํา้ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดนิทางรูปแบบอื่น

                   7.0721

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนงานพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ เรื่อง 1
3. กระทรวงมหาดไทย                    7.2220

3.1 กรมการปกครอง                    7.2220
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการกิจกรรมบ ัง้ไฟ พลุ ตะไล 
โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถอุื่นใดที่คลา้ยคลงึกนัเพือ่ความปลอดภยั
ในการจราจรทางอากาศ (Bampen)

                   7.2220

กิจกรรม พฒันาระบบบริหารจดัการเพือ่ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ                    7.2220
ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบบริหารจดัการกิจกรรมบ ัง้ไฟ พลุตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควนั หรือวตัถอุื่นใดที่คลา้ยคลงึกนัเพือ่ความปลอดภยั
ในการจราจรทางอากาศ

ระบบ 1

4. รฐัวสิาหกิจ                  51.0000
4.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  51.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริการวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยั
ระบบขนส่งทางราง

                 51.0000

กิจกรรม บริการวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยั
ระบบขนส่งทางราง

                 51.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการวเิคราะหท์ดสอบตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัระบบราง

รายการ 40

ตวัชี้วดักิจกรรม :  การวเิคราะหท์ดสอบไดต้ามมาตรฐาน
ความปลอดภยัระบบราง

รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม :  ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงาน
ประจาํปี

รอ้ยละ 85
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 
และอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ีประสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล

                325.8452

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทย
อยู่ในอนัดบัที่ดีข้ึนในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก
(Trading Across Border))
ตวัช้ีวดัที่ 2 : สดัสว่นตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทุนการบรหิารจดัการ
โลจสิติกสต่์อ GDP ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการ
นําเขา้สง่ออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์

                115.8003

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเช่ือมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการ
ผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จาํนวน 9 โครงการ

1. กระทรวงกลาโหม                  15.1580
1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม                  15.1580
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภณัฑ ์
และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลู
ผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิม่เติม

                 15.1580

กิจกรรม การพฒันาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภณัฑแ์ละการออกใบอนุญาต
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผ่านระบบ (NSW) 
ส่วนเพิม่เติม

                 15.1580

ตวัชี้วดักิจกรรม การดาํเนินการโครงการอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ
ตามแผน

โครงการ 1

ตวัชี้วดักิจกรรม  รอ้ยละความสาํเร็จในการพฒันาระบบการเชื่อมโยงขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์(NSW) เพือ่รองรบัการดาํเนินการตามที่ภาครฐักาํหนด 
ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90

2. กระทรวงการคลงั                  22.5649
2.1 กรมศุลกากร                  22.5649
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาและปรบัปรุงระบบ NSW                  22.5649
กิจกรรม ระบบคาํขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่นาํเขา้-ส่งออกสนิคา้เกษตร
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จดุเดยีว ผ่านระบบ NSW

                 22.5649

ตวัชี้วดักิจกรรม สามารถเปิดใชง้านระบบคาํขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่นาํเขา้ -
ส่งออก สนิคา้เกษตรแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จดุเดยีวผ่านระบบ NSW

หน่วยงาน 1
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  57.0108
3.1 กรมประมง                  18.8664
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์                  18.8664
กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้ริการเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์                  18.8664
ตวัชี้วดักิจกรรม หน่วยงานสามารถใหบ้ริการเชื่อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการ
ผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G

ระบบ 1

3.2 กรมปศุสตัว ์                  22.5694
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์                  22.5694
กิจกรรม พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์                  22.5694
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบ 2

3.3 กรมวชิาการเกษตร                    8.7110
โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกส์
สุขอนามยัและสุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

                   8.7110

กิจกรรม การออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสสุ์ขอนามยั
และสุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

                   8.7110

ตวัชี้วดักิจกรรม ออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสสุ์ขอนามยั
และสุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

ระบบ 1

3.4 สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ                    6.8640
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูในกระบวนการ
นาํเขา้ส่งออกผ่านระบบ NSW

                   6.8640

กิจกรรม การพฒันาระบบ TAS License และการเชื่อมโยงขอ้มลู
การตรวจร่วม ตรวจปลอ่ย

                   6.8640

ตวัชี้วดักิจกรรม มรีะบบอาํนวยความสะดวกในการยื่นขอใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ
ผูน้าํเขา้ หรือผูส่้งออก โดยแจง้การนาํเขา้-ส่งออกไดด้ว้ยตนเอง และสามารถ
ติดตามผลการดาํเนินงานและการอนุมตัิเอกสารผ่านทางระบบไดทุ้กวนั 
ตลอด 24 ช ัว่โมง

ระบบ 1

4. กระทรวงคมนาคม                  16.4188
4.1 กรมเจา้ท่า                  16.4188
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส์

                 16.4188

กิจกรรม พฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส์                  16.4188
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิติกส์ แห่ง 46
ตวัชี้วดักิจกรรม ปริมาณเน้ือดนิ ลบ.ม. 7,787,400
ตวัชี้วดักิจกรรม ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน และหรือ 
รูปแบบและรายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 2.6478
5.1 กรมป่าไม ้ 2.6478
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นการนาํเขา้และส่งออกไม ้
ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

2.6478

กิจกรรม พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
เพือ่สนบัสนุนการทาํงานของระบบ NSW

2.6478

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันาระบบสารสนเทศระบบเชื่อมโยงขอ้มลูผูป้ระกอบการ
ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัเพือ่ สนบัสนุนการทาํงาน NSW สาํเร็จ

ระบบ 1

6. กระทรวงสาธารณสุข 2.0000
6.1 กรมควบคุมโรค 2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบริการดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยง
ขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)

2.0000

กิจกรรม พฒันาระบบบริการดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW)

2.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบบริการใบรบัรองแหลง่ผลติแหลง่กาํเนิดอาหาร
ปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

ระบบ 1

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มูลค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน และเช่ือมโยง
การคา้สูรู่ปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

                 29.0000

ตวัชี� วดัที� 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานของสถานประกอบการ 

เป้าหมายในปี 2563 ลดลง คดิเป็นมูลค่ารวม 800 ลา้นบาท

1. กระทรวงอตุสาหกรรม                  29.0000
1.1 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม                  29.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบริหารจดัการโลจสิติกส์
และโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม

                 29.0000

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการบริหารจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน
ภาคอตุสาหกรรม

                 29.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม สถานประกอบการไดร้บัการพฒันาประสทิธภิาพ
การจดัการโลจสิติกส์

กิจการ/คน 220/300

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสถานประกอบการที่ไดร้บัการพฒันา
มตีน้ทุนดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานลดลงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 15

รอ้ยละ 70
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.3 : พฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิาร
โลจสิติกส ์(LSPs)

                 21.2110

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ 
และผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 850 คู่

1. กระทรวงพาณิชย์                  21.2110
1.1 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ                  21.2110
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการพฒันาบริการและขยายเครือข่าย
ของผูใ้หบ้ริการโลจสิติกส์

                 21.2110

กิจกรรม พฒันาและส่งเสริมโลจสิติกสก์ารคา้                  21.2110
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการจบัคู่ธุรกิจระหว่างผูใ้หบ้ริการโลจสิติกสไ์ทย
กบัผูท้ี่ใหบ้ริการโลจสิติกสร์ะหว่างประเทศ

คู่ 850

ตวัชี้วดักิจกรรม มลูค่าการส ัง่ซื้อสนิคา้และบริการจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
สาขาโลจสิติกส์

ลา้นบาท 866.5

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์
(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจยั นวตักรรม
และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล)

                159.8339

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์
(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจยั นวตักรรม
และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล) 6 โครงการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                    9.1394
1.1 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ                    9.1394
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิติกส์
และระบบอาํนวยความสะดวกทางการคา้

                   9.1394

กิจกรรม การพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกสข์องประเทศ                    9.1394
ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานการศึกษาไดแ้ก่ (1) การพฒันาระบบฐานขอ้มลู
ดา้นโลจสิติกส ์และ (2) การพฒันาเครือข่ายและติดตามการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิติกส์

เรื่อง 2

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการพฒันาระบบโลจสิติกส์
ของประเทศไทยในระยะต่อไปที่สอดคลอ้งกบับริบทการเปลีย่นแปลง
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพือ่สนบัสนุนการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั อย่างนอ้ย

เรื่อง 1
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                  79.2000
2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ                  79.2000
โครงการที่ 1 : โครงการหอ้งปฏบิตัิการทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูง

                 79.2000

กิจกรรม หอ้งปฏบิตัิการทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รถไฟความเร็วสูง

                 79.2000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความสามารถทางการทดสอบที่พฒันาใหด้ขีึ้น รายการ  10
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความสามารถทางการวดัที่ไดร้บัการรบัรองระบบงาน รายการ 10
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนลูกคา้ใหมท่ี่ใชบ้ริการ หน่วยงาน 10

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.3585
3.1 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2.3585
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์
สนิคา้เกษตร

2.3585

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 2.3585
ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการศึกษาตน้ทุนการเกษตรเทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร

เรื่อง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม แผนปฏบิตัิการดา้นการพฒันาโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน
การเกษตร

เรื่อง 1

4. กระทรวงแรงงาน                  23.1360
4.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  23.1360
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาบุคลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกิจขนส่ง
และการคา้ระหว่างประเทศ

6.2560

กิจกรรม พฒันาบุคลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกิจขนส่ง
และการคา้ระหว่างประเทศ

6.2560

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามเป้าหมาย คน 300
โครงการที่ 2 : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ 
และพฒันาบุคลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส์

                 16.8800

กิจกรรม พฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติและพฒันาบุคลากร
รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส์

                 16.8800

ตวัชี้วดักิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานไดต้ามเป้าหมาย คน 3,400
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หน่วย : ลา้นบาท
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5. รฐัวสิาหกิจ                  46.0000
5.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย                  46.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบ
รางรถไฟความเร็วสูง

                 46.0000

กิจกรรม พฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง                  46.0000
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ดา้นคมนาคมที่สนบัสนุนงานทดสอบรบัรอง

โครงการ 10

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายการทดสอบผลติภณัฑร์ะบบราง
และรถไฟความเร็วสูงที่พรอ้มใหบ้ริการทดสอบรบัรอง

รายการ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม : การวเิคราะหท์ดสอบไดต้ามมาตรฐานระบบราง
และรถไฟความเร็วสูง

รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผน
การปฏบิตัิงานประจาํปี

รอ้ยละ 85
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

กรมการขนส่งทางบก

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน 42,288,100             บาท

1. งบลงทนุ 42,288,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,288,100             บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,288,100             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 42,288,100             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รหิารจดัการเดนิรถระบบ GPS 1 แห่ง 42,288,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 338,555,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 71,280,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,756,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,288,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,230,900           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การขนส่งทางรางเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 29.64 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมด ในปี 2563

ตวัช้ีวดัที่ 4 : การขนส่งทางน้ําเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 107.54 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2563

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : พฒันาเช่ือมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดินทาง

เป้าหมายที่ 1 :  โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทัว่ถงึ

ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดินทางในเขต กทม. และปรมิณฑล 

จาก 1.08 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2560 เป็น 2.709 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2563

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 3,420.314 กม.

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางราง 2,110 กม.

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางน้ํา 40 แห่ง 

และขุดลอกร่องน้ํา 5 แห่ง

ตวัช้ีวดัที่ 4 : พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภมูิภาค 27 แห่ง

ตวัช้ีวดัที่ 5 : ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารที่ท่าอากาศยานในภมูิภาคเพิ่มข้ึน

เป็น 38 ลา้นคนต่อปี ในปี 2563

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กว่ารอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวม

ของประเทศ ในปี 2564

กระทรวงคมนาคม
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9,319,600              บาท
1. งบลงทนุ 9,319,600              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,319,600              บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,319,600              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 9,319,600              บาท
(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,319,600              บาท

43,770,000             บาท
1. งบลงทนุ 43,770,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,770,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 43,770,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 43,770,000             บาท
(1) สถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก ตาํบลบา้นใหญ่ 
อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 แห่ง 43,770,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,770,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,770,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสาร

โครงการ : โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่งสนิคา้ทางถนน 
(สถานีขนส่งสนิคา้เมืองหลกั)
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882,748,900           บาท
1. งบลงทนุ 882,748,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 882,748,900           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 882,748,900           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 880,748,900           บาท
(1) ค่าปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืโดยสารในแม่นํา้เจา้พระยาและคลองสาขา 
กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑลประจาํปี 8 แห่ง 20,000,000             บาท
(2) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้บา้นดอน 
อ.เมอืงสุราษฎรธ์าน ีจ.สุราษฎรธ์าน ีเนื้อดนิประมาณ 2,000,000 ลบ.ม. 177,550,000           บาท
(3) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้ปตัตาน ี
และบรเิวณทีจ่อดพกัเรอืปตัตาน ีอ.เมอืงปตัตาน ีจ.ปตัตาน ีเนื้อดนิประมาณ 
1,050,000 ลบ.ม. 91,440,000             บาท
(4) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้สมทุรสาคร 
(ท่าจนี) อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร เนื้อดนิประมาณ 2,000,000 ลบ.ม. 176,410,000           บาท
(5) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้สงขลา 
(ร่องนอก) อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา เนื้อดนิประมาณ 1,800,000 ลบ.ม. 160,760,000           บาท
(6) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรงุรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้กนัตงั 
อ.กนัตงั จ.ตรงั เนื้อดนิประมาณ 937,400 ลบ.ม. 86,290,000             บาท
(7) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบรเิวณท่าเทยีบเรอืท่าชา้ง 
กรงุเทพมหานคร  1 แห่ง 36,397,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,610,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,397,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,212,900             บาท

กรมเจา้ท่า
โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบโลจสิติกส ์
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21,901,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,065,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,901,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,164,800              บาท

(9) ค่าพฒันาท่าเรอืโดยสารและระบบอาํนวยความปลอดภยัเพือ่รองรบั
การใหบ้รกิารแก่ผูสู้งอายุและคนพกิาร เขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล 
29 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางเรอืเดนิ 
ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่1 จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 100,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 2,000,000              บาท
(1) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางเรอืเดนิ 
ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่1 จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 2,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,000,000              บาท

(8) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบรเิวณท่าเทยีบเรอืท่าเตยีน
กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง
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12,558,934,600        บาท
1. งบลงทนุ 12,558,934,600        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,558,934,600        บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,558,934,600        บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 12,558,934,600        บาท
(1) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่1 จ.พระนครศรอียุธยา 7.332 กม. 313,836,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,745,576,300         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 295,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 564,149,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 163,861,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 313,836,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,408,729,500         บาท

(2) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่2 จ.พระนครศรอียุธยา 4.870 กม. 692,955,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,009,140,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 296,946,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 554,420,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 189,232,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 692,955,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 275,586,200            บาท

(3) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่3 จ.พระนครศรอียุธยา 8.433 กม. 399,595,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,358,055,800         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 353,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 620,062,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,021,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 399,595,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 750,376,800            บาท

กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง
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(4) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่4 จ.พระนครศรอียุธยา 5.991 กม. 218,354,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,000,193,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 482,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 681,343,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 586,887,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 218,354,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,031,608,200         บาท

(5) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่5 จ.พระนครศรอียุธยา 12.500 กม. 316,215,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,125,047,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 494,790,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 559,581,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 391,964,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 316,215,700            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 362,495,400            บาท

(6) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่6 จ.พระนครศรอียุธยา 10.200 กม. 335,010,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,159,510,800         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 636,898,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 433,650,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 753,951,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 335,010,700            บาท

(7) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่7 จ.สระบรุ ี3.600 กม. 135,784,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,509,585,400         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 650,652,200            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 402,871,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 320,277,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 135,784,900            บาท

(8) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่8 จ.สระบรุ ี1.198 กม. 18,707,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,050,773,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 348,908,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 265,232,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 417,925,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,707,100             บาท
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(9) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่9 จ.สระบรุ ี1.275 กม. 199,070,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 933,727,100            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 140,988,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 250,118,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 343,550,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 199,070,500            บาท

(10) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่10 จ.สระบรุ ี1.250 กม. 86,879,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 883,840,300            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 198,576,100            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 265,152,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 333,233,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 86,879,200             บาท

(11) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่11 จ.สระบรุ ี1.252 กม. 92,640,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 831,299,100            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 164,694,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 249,390,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 324,574,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,640,000             บาท

(12) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่12 จ.สระบรุ ี1.325 กม. 17,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 871,793,100            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 251,769,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 268,538,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 333,986,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

(13) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่13 จ.พระนครศรอียุธยา 5.400 กม. 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,040,600,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 411,105,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 312,180,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 313,314,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
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(14) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่14 จ.พระนครศรอียุธยา 12.300 กม. 180,648,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,999,348,900         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 532,547,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 581,010,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 705,143,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,648,800            บาท

(15) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่15 จ.สระบรุ ี4.785 กม. 544,045,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,320,773,700         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 227,946,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 401,590,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 147,192,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 544,045,100            บาท

(16) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่16 จ.สระบรุ ี1.165 กม. 376,183,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 960,000,100            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 202,241,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 278,289,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 103,286,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 376,183,400            บาท

(17) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่17 จ.สระบรุ ี1.078 กม. 272,077,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 945,058,700            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 188,586,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 275,653,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 164,229,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 272,077,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,512,900             บาท

(18) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่18 จ.สระบรุ ี1.972 กม. 668,600,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,860,812,600         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 286,651,200            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 474,422,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 146,972,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 668,600,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 284,167,200            บาท
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(19) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่19 จ.สระบรุ ี2.700 กม. 632,556,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,284,233,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 300,622,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 489,868,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 132,018,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 632,556,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 729,167,900            บาท

(20) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่20 จ.สระบรุ ี5.500 กม. 96,833,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,007,369,400         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 347,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 619,727,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 365,966,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,833,300             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 577,842,500            บาท

(21) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่21 จ.สระบรุ ี3.500 กม. 476,960,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,213,992,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 277,570,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 532,991,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 175,155,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 476,960,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,751,314,400         บาท

(22) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่22 จ.นครราชสมีา 12.347 กม. 683,172,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,447,900,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 217,185,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 409,425,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 138,117,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 683,172,800            บาท
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(23) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่23  จ.นครราชสมีา 8.900 กม. 441,759,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,077,169,500         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 459,372,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 492,256,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,355,800            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 441,759,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 448,425,100            บาท

(24) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่24  จ.นครราชสมีา 8.100 กม. 188,579,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,373,041,700         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 332,069,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 372,139,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 472,253,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 188,579,700            บาท

(25) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่25 จ.สระบรุ ี7.475 กม. 24,626,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,580,552,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 575,810,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 474,166,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 505,949,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,626,000             บาท

(26) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่27 จ.สระบรุ ี1.620 กม. 175,190,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,666,230,200         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 565,602,100            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 501,869,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 423,569,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 175,190,000            บาท

(27) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่28 จ.สระบรุ ี1.620 กม. 142,602,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,385,840,000         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 511,693,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 364,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 367,544,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,602,300            บาท
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(28) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่29 จ.สระบรุ ี1.620 กม. 192,179,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,483,485,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 529,160,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 445,046,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 317,099,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 192,179,200            บาท

(29) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่31 จ.สระบรุ ี1.770 กม. 381,876,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,472,592,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 413,805,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 441,778,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,132,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 381,876,100            บาท

(30) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่32 จ.สระบรุ ี1.770 กม. 280,050,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,454,615,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 456,537,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 373,464,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 344,562,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 280,050,600            บาท

(31) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่33 จ.สระบรุ ี1.350 กม. 442,046,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,390,214,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 319,827,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 417,065,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 211,274,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 442,046,400            บาท

(32) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่34 จ.สระบรุ ี1.770 กม. 294,640,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,270,893,900         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 669,131,100            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 493,760,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 680,758,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 294,640,500            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 132,603,400            บาท
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(33) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่36 จ.นครราชสมีา 10.800 กม. 308,589,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,325,103,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 354,765,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 397,530,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 264,218,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 308,589,200            บาท

(34) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่37 จ.นครราชสมีา 9.200 กม. 331,378,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,452,225,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 315,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 505,048,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,798,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 331,378,600            บาท

(35) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่38 จ.นครราชสมีา 11.100 กม. 337,365,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,419,500,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 274,362,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 492,877,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 314,894,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 337,365,600            บาท

(36) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่39 จ.นครราชสมีา 13.700 กม. 663,891,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,851,004,000         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 348,294,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 416,590,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,820,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 663,891,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 214,408,300            บาท

(37) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่40 จ.นครราชสมีา 7.143 กม. 770,927,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,994,000,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 301,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 716,519,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 205,553,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 770,927,800            บาท
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(38) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี ช่วงที ่1 
จ.นนทบรุ ี0.400 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,461,100,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 219,165,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 456,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,487,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 413,978,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 136,469,200            บาท

(39) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี ช่วงที ่2 
จ.นนทบรุ ี3.700 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,544,850,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 233,455,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 450,214,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 162,410,500            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 450,213,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 248,556,500            บาท

(40) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่3 
จ.นนทบรุ ี4.900 กม. 304,574,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,522,870,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 269,544,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 304,574,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 485,414,900            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 463,336,700            บาท

(41) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่4 
จ.นนทบรุ ี4.000 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,701,860,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 255,740,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 526,030,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 244,656,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 526,029,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 149,404,200            บาท
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(42) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่5 
จ.นครปฐม 4.000 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,470,899,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 537,253,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 458,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 262,699,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 212,945,800            บาท

(43) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่6 
จ.นครปฐม 5.500 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,687,653,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 629,656,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 529,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 497,290,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,706,400             บาท

(44) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่7 
จ.นครปฐม 2.375 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,609,902,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 242,839,100            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 480,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 141,981,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 482,970,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 262,110,800            บาท

(45) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่8 
จ.นครปฐม 4.125 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,420,862,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 214,104,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 427,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 115,783,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 439,175,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 224,798,200            บาท
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(46) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่9 
จ.นครปฐม 1.000 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,750,000,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 263,765,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 496,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 264,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 525,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 201,234,500            บาท

(47) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่10 
จ.นครปฐม 5.900 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,721,780,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 258,742,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 516,534,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 267,822,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 516,534,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 162,147,800            บาท

(48) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่11 
จ.นครปฐม 2.600 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,684,477,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 252,671,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 397,724,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,007,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 477,268,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 256,805,400            บาท

(49) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่12 
จ.นครปฐม 5.767 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,911,113,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 287,533,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 507,263,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 198,848,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 609,167,300            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 308,300,600            บาท
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(50) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่13 
จ.นครปฐม 1.733 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,727,078,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 259,430,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 495,901,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 249,514,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 518,123,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 204,108,300            บาท

(51) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่14 
จ.นครปฐม 4.000 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,235,730,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 529,345,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 446,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 177,414,800            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,969,900             บาท

(52) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่15 
จ.นครปฐม 5.500 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,535,307,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 431,472,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 460,593,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 151,998,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 460,592,100            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,650,700             บาท

(53) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่16 
จ.นครปฐม จ.ราชบรุ ี5.450 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,628,235,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 245,335,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 503,273,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,242,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 388,037,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 459,346,900            บาท
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(54) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่17 
จ.ราชบรุ ี3.750 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,836,526,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 276,111,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 520,350,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 520,349,100            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 508,815,400            บาท

(55) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่18 
จ.ราชบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี5.300 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,289,728,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 421,889,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 304,519,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,665,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 365,423,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 187,230,500            บาท

(56) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่19 
จ.กาญจนบรุ ี7.000 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,314,935,100         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 398,128,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 372,565,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,810,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 372,565,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 125,865,800            บาท

(57) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่20 
จ.กาญจนบรุ ี3.000 กม. -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,211,444,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 433,866,200            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 438,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,263,800            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 106,314,100            บาท
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(58) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่21 
จ.กาญจนบรุ ี7.000 กม. 239,643,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,231,041,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 185,118,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 499,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 231,563,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 239,643,500            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 75,715,800             บาท

(59) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่22 
จ.กาญจนบรุ ี5.000 กม. 234,865,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,331,420,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 400,297,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 479,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,487,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 234,865,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 165,768,900            บาท

(60) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่23 
จ.กาญจนบรุ ี4.410 กม. 42,521,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,453,162,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 640,748,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 526,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 243,892,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,521,600             บาท

(61) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่24 
จ.นครปฐม 3.828 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,590,700,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 267,251,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 573,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 488,549,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 261,899,500            บาท
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(62) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่25 
จ.นครปฐม 4.856 กม. - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,755,529,100         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 519,835,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 635,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 523,897,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,795,800             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 90,564,800             บาท
(1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 39,992,400             บาท
(2) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
สายบางใหญ่ - บา้นโป่ง - กาญจนบรุี 50,572,400             บาท
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3,784,291,400         บาท
1. งบลงทนุ 3,784,291,400         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,784,291,400         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,784,291,400         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 150,000,000            บาท
(1) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิในเขตการก่อสรา้ง
สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) จ.บงึกาฬ 150,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,577,841,000         บาท
(1) สะพานขา้มแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 11 
กบัทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอนิโดจนี) จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 164,950,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 849,950,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 170,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 226,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 289,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 164,950,000            บาท

(2) สายน่าน - อ.เฉลมิพระเกยีรต ิตอน อ.ทุ่งชา้ง - บ.ปอน จ.น่าน 19.555 กม. 267,113,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 628,500,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 126,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,387,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 267,113,000            บาท

(3) สายปราจนีบรุ ี- อ.กบนิทรบ์รุ ี(แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรุี 134,763,000            บาท

(3.1) สายปราจนีบรุ ี- อ.กบนิทรบ์รุ ี(แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 1 จ.ปราจนีบรุ ี9.489 กม. 31,346,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,090,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 78,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,346,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,144,000             บาท

(3.2) สายปราจนีบรุ ี- อ.กบนิทรบ์รุ ี(แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 2 จ.ปราจนีบรุ ี9.850 กม. 49,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 337,650,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 80,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 49,850,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,400,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
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(3.3) สายปราจนีบรุ ี- อ.กบนิทรบ์รุ ี(แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 3 จ.ปราจนีบรุ ี9.513 กม. 53,567,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 432,380,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 94,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 53,567,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 84,813,000             บาท

(4) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ จ.ปตัตานี 739,743,000            บาท

(4.1) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ ตอน 1 จ.ปตัตาน ี2.100 กม. 149,120,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,220,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 149,120,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 153,100,000            บาท

(4.2) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ ตอน 2 จ.ปตัตาน ี2.150 กม. 142,376,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 366,140,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,376,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 143,764,000            บาท

(4.3) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ ตอน 3 จ.ปตัตาน ี2.950 กม. 165,669,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 382,259,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 165,669,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 136,590,000            บาท

(4.4) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ ตอน 4 จ.ปตัตาน ี3.500 กม. 145,030,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 338,736,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 145,030,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 115,706,200            บาท
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(4.5) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตาน ีตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริง่ ตอน 5 จ.ปตัตาน ี3.500 กม. 137,548,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 384,578,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 137,548,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 169,030,000            บาท

(5) สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคยีน - บ.ด่านพฒันา 
จ.สุรนิทร ์17.761 กม. 196,800,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 725,153,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 196,800,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 380,353,400            บาท

(6) สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง 
จ.เชยีงใหม่ จ.เชยีงราย 517,462,000            บาท

(6.1) สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง ตอน 1 
จ.เชยีงใหม่ 11.500 กม. 229,987,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 756,668,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 229,987,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 374,681,600            บาท

(6.2) สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง ตอน 2 
จ.เชยีงใหม่ จ.เชยีงราย 10.800 กม. 287,475,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 767,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 154,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 287,475,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 325,525,000            บาท

(7) สายปตัตาน ี- อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ีจ.ยะลา 442,410,000            บาท
(7.1) สายปตัตาน ี- อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ี
ตอน 1 จ.ยะลา 9.415 กม. 213,504,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 392,922,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 213,504,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 90,418,000             บาท
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(7.2) สายปตัตาน ี- อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ี
ตอน 2 จ.ยะลา 8.600 กม. 228,906,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 393,970,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 228,906,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,064,000             บาท

(8) สาย อ.หนองหนิ - อ.วงัสะพงุ จ.เลย 19.668 กม. 190,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000            บาท

(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งนํา้รอ้น) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กมัพชูา 
บา้นผกักาด - ด่านชายแดนไทย/กมัพชูา บา้นแหลม จ.จนัทบรุ ี9.331 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(10) สาย อ.พงัโคน - บงึกาฬ ตอน อ.ศรวีไิล - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 
15.900 กม. 110,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท

(11) สายน่าน - อ.ท่าวงัผา ตอน น่าน - ต.บ่อ จ.น่าน 13.751 กม. 110,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท

(12) สายทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก) 
ตอน บ.พร ุ- ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา 7.182 กม. 114,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 570,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 114,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 228,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 228,000,000            บาท
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(13) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) จ.บงึกาฬ 510,600,000            บาท
(13.1) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) ตอน 1 
งานถนนฝัง่ไทย ส่วนที ่1 จ.บงึกาฬ 9.400 กม. 176,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 880,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 176,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 352,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 352,000,000            บาท

(13.2) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) ตอน 2 
งานถนนฝัง่ไทย ส่วนที ่2 และด่านพรมแดนฝัง่ไทย จ.บงึกาฬ 2.683 กม. 177,200,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 886,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,200,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 354,400,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 354,400,000            บาท

(13.3) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) ตอน 3 
งานสะพานขา้มแม่นํา้โขงฝัง่ไทย (รวมงานปรบัปรงุสีแ่ยกทางหลวง
หมายเลข 212 และลานอเนกประสงคใ์ตส้ะพาน) จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 157,400,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 787,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 157,400,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 314,800,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 314,800,000            บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 41,050,400             บาท
(1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ 41,050,400             บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 15,400,000             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษาควบคมุงาน ในการก่อสรา้งสะพานมติรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) จ.บงึกาฬ 15,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,800,000             บาท
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1,702,500,000         บาท

1. งบลงทนุ 1,702,500,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,702,500,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,702,500,000         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,702,500,000         บาท

(1) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บา้นบ่อแกว้ จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 18,000,000             บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัค ีจ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(3) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ - เกาะคา และ

สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัค ีจ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวด - แม่กา จ.ลาํปาง 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(5) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจกัร - อโุมงค ์จ.ลาํพนู 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(6) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนัทรายหลวง - บา้นเด่น จ.เชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(7) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หวัดอย - บา้นดอน จ.เชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

25,000,000             บาท

(9) สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภ ู- เชยีงของ จ.เชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(10) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตํา๋นอ้ย - ทุ่งงิ้ว จ.เชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(11) สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตํา๋ - บา้นใหม่ และ

สายทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคาํใต ้- บา้นปิน จ.พะเยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(12) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอเุทน - ท่าควาย ,สายทางหลวง

หมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางนอ้ย และสายทางหลวงหมายเลข 240 

ตอนทางเลีย่งเมอืงนครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(13) สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกนั - บา้นสวน ตอน 1 จ.สุโขทยั 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(14) สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกนั - บา้นสวน ตอน 2 จ.สุโขทยั 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(15) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นกร่าง - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(16) สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงพษิณุโลก

ดา้นทศิเหนอื ตอน 1 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(17) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งนํา้เตา้ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(18) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - นาเฉลยีง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(19) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคาํไฮ - วงัสาํราญ จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 25,000,000             บาท

(20) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน หว้ยสายหนงั - ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 25,000,000             บาท

(21) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นคิมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูจ.อดุรธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(22) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บา้นฝาง - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(23) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นํา้พอง - นํา้ออ้ม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(24) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บา้นแข ้ตอน 1 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท

(25) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บา้นแข ้ตอน 2 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท

(26) สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่

         (8) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนัทรายหลวง - บา้นเด่น และ

         สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื จ.เชยีงราย 1 แห่ง
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(27) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน 1 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท

(28) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท

20,000,000             บาท

(30) สายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บรบอื - หนองจกิ และ

สายทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบอื - โคกส ีจ.มหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000             บาท

20,000,000             บาท

(32) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็ ตอน 2 จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(33) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(34) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หว้ยพลบัพลา - สตกึ จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 34,000,000             บาท

(35) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(36) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ ตอน 2 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

40,000,000             บาท

(38) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(39) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน เขาหนิซอ้น - ลาดตะเคยีน จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(40) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหนิซอ้น ตอน 1 จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(41) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหนิซอ้น ตอน 2 จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท

(42) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดงจาํปา - แยก ร.พ. อานนัทมหดิล จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(43) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลบั - ม่วงค่อม จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(44) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน ลพบรุ ี- แยกวดัสนามชยั จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

10,000,000             บาท

20,000,000             บาท

(47) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรอื - ท่านํา้ตื้น ตอน 1 จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(48) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรอื - ท่านํา้ตื้น ตอน 2 จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(49) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงันก - หางนํา้หนองแขม จ.ชยันาท 1 แห่ง 17,000,000             บาท

(50) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(51) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บ่อพลอย ตอน 1 จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท

(52) สายทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบวัหลวง - สองพีน่อ้ง ตอน 2 จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

         (29) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ลาํพงัชู - หว้ยลาํเตา และสายทางหลวงหมายเลข 219 

         ตอน ยางสสีุราช - หว้ยพลบัพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

         (31) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภมู ิ- สาหร่าย 

         และสายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บา้นด่าน จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง

        (37) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วงันํา้เขยีว - ดอนขวาง 

        และสายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง

         (45) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค - แยกโรงเรยีนสุธวีทิยา 

         และสายทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หนา้พระลาน - บา้นครวั จ.สระบรุ ี1 แห่ง

         (46) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค 

         และสายทางหลวงหมายเลข 3048 ตอน หว้ยบง - ท่าลาน จ.สระบรุ ี1 แห่ง
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(53) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(54) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก ตอน 1 จ.นครนายก 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(55) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครกัษ ์- นครนายก ตอน 2 จ.นครนายก 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(56) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับรุ ี- คลองระพพีฒัน ์ตอน 1 จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(57) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - วดันาบญุ จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(58) สายทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พทุธมณฑลสาย 4 - นครชยัศร ีจ.นครปฐม 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(59) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตยีน - บา้นสิ้ว ตอน 1 จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 19,500,000             บาท

(60) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรรีาชา - พทัยา ตอน 4 จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(61) สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขานอ้ย จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท

(62) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง 14,000,000             บาท

(63) สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบรุ ี- แกม้อน้ จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท

(64) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั และสายทางหลวง

หมายเลข 4319 ตอน ร่อนพบูิลย ์- ควนเกย จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(65) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตน้ม่วง - ตรงั ตอน 1 จ.ตรงั 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(66) สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงตรงั จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(67) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนอื จ.พงังา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(68) สายทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พงังา - ทบัปดุ จ.พงังา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(69) สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 4 จ.พงังา 1 แห่ง 28,000,000             บาท

(70) สายทางหลวงหมายเลข 4063 ตอน ปารามแีต - โกตาบารู จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(71) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(72) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

(73) สายทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพทุธบาท - ท่าเรอื จ.สระบรุ ี1 แห่ง 10,000,000             บาท

(74) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรมีงคล จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

(75) สายทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บา้นวดั - ประทาย จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 27,000,000             บาท

(76) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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5,157,262,800         บาท
1. งบลงทนุ 5,157,262,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,157,262,800         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,157,262,800         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,649,378,500         บาท
กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้รกิารของทางหลวงสายหลกั 1,649,378,500         บาท

(1) สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) จ.ชมุพร 34.300 กม. 133,828,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 738,556,100            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 156,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 133,828,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 448,728,100            บาท

(2) สายนครราชสมีา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บงิ) 
จ.นครราชสมีา 16.219 กม. 138,911,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 697,277,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 138,911,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 418,366,000            บาท

(3) สาย อ.พบูิลมงัสาหาร - ด่านช่องเมก็ จ.อบุลราชธาน ี14.000 กม. 42,839,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 163,196,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,839,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,356,500             บาท

(4) สายเชยีงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอนสะพานแม่รดิ - บ.แม่สุรนิ (เป็นตอน ๆ)
จ.แม่ฮ่องสอน 20.000 กม. 68,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,800,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 68,800,000             บาท

(5) สายขอนแก่น - บ.หว้ยหนิลาด (เป็นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น  24.042 กม. 130,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท

(6) สาย อ.ร่อนพบูิลย ์- บ.ไมเ้สยีบ (เป็นตอน ๆ) จ.นครศรธีรรมราช 27.000 กม. 164,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 820,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 164,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 328,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 328,000,000            บาท

โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค
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(7) สายพทัลงุ - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หว้ยทราย - บ.พรพุอ้ จ.พทัลงุ 15.059 กม. 105,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 525,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 210,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 210,000,000            บาท

(8) สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอน ๆ) จ.เชยีงราย 23.000 กม. 146,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 730,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 146,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 292,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 292,000,000            บาท

(9) สาย บ.หว้ยหนิลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น อดุรธาน ี30.000 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(10) สาย บ.ไมเ้สยีบ - พทัลงุ  (เป็นตอน ๆ) จ.พทัลงุ 32.437 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(11) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) จ.เชยีงราย 360,000,000            บาท
(11.1) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 จ.เชยีงราย 35.000 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(11.2) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) ส่วนที ่2 จ.เชยีงราย 48.000 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
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1.1.1.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 3,493,495,500         บาท
กจิกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 3,493,495,500         บาท

(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย) 101,560,000            บาท

(2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี ่1 แห่ง 25,000,000             บาท
(3) ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนอืคลอง - สองแพรก จ.กระบี ่1 แห่ง 10,500,000             บาท
(4) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรณุอมรนิทร ์- พทุธมณฑลสาย4 กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
(5) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดยีส์ามองค ์จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(6) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 23,000,000             บาท
(7) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 28,500,000             บาท
(8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(9) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชมุ - วงัเจา้ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(10) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(11) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บา้นไผ่ - ไพศาล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(12) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(13) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(14) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(15) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บา้นพลิ้ว จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 21,000,000             บาท
(16) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(17) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(18) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 3 จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(19) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ดง จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 18,000,000             บาท
(20) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน หนองปรอื - เนนิโมก จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 18,000,000             บาท
(21) ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรอื - สาํนกัตะแบก จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(22) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรงันก - หางนํา้หนองแขม จ.ชยันาท 1 แห่ง 13,500,000             บาท
(23) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสาํราญ - คาํปิง จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท
(24) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นํา้ออ้ม - หนองบวัระเหว จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท
(25) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชมุพร 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(26) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 2 จ.ชมุพร 1 แห่ง 24,719,000             บาท
(27) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ จ.ชมุพร 1 แห่ง 24,937,000             บาท
(28) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชยีงราย - โป่งเกลอื จ.เชยีงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(29) ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หวัดอย - บา้นดอน จ.เชยีงราย 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(30) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บา้นบ่อแกว้ - สะพานแม่รดิ จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(31) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บา้นบ่อแกว้ จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(32) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน หว้ยไซ - สนักาํแพง จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(33) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมงิ - แม่นํา้ตราด จ.ตราด 1 แห่ง 24,000,000             บาท
(34) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แม่ละเมา - ตาก จ.ตาก 1 แห่ง 24,000,000             บาท
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(35) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง จ.ตาก 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(36) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลาํลูกบวั จ.นครปฐม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(37) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน กรุคุ ุ- นครพนม จ.นครพนม 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(38) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นวดั - ตาลาด จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 23,000,000             บาท
(39) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(40) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยกโชคชยั จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(41) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 18,581,000             บาท
(42) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(43) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรธีรรมราช - เสาธง จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(44) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ตอน 1 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(45) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ตากฟ้า - ไดตาล ตอน 2 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(46) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- คลองพลงัดา้นใต ้จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(47) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบวัทอง - ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(48) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน ปูตะ๊ - นราธวิาส จ.นราธวิาส 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(49) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมสั จ.นราธวิาส 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(50) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวดั จ.น่าน 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(51) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั จ.น่าน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(52) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(53) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลาํปลายมาศ - หนองมา้ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 24,000,000             บาท
(54) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง  จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 37,000,000             บาท
(55) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สนามกฬีาธูปะเตมยี ์- ต่างระดบัคลองหลวง จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(56) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(57) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 14,500,000             บาท
(58) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ลาดตะเคยีน - สีแ่ยกกบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 17,000,000             บาท
(59) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแ่ยกกบนิทรบ์รุ ี- วงันํา้เขยีว จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(60) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - มะพรา้วตน้เดยีว จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(61) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระส ัน้ - บางปะหนั จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(62) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนํา้พระอนิทร ์- หนองแค จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(63) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนอื จ.พงังา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(64) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - หว้ยทราย ตอน 1 จ.พทัลงุ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(65) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พทัลงุ - นาโหนด จ.พทัลงุ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(66) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนนิสวา่ง - หนองนา จ.พจิติร 1 แห่ง 14,000,000             บาท
(67) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กกไมแ้ดง - บา้นป่า จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(68) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(69) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพงั จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 24,000,000             บาท
(70) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต ้จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(71) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งนํา้เตา้ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 29,000,000             บาท
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(72) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํา้เขยีว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(73) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภเูก็ต ตอน 1 จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(74) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภเูก็ต ตอน 2 จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(75) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน บรบอื - ยางสสีุราช จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(76) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทมุ - พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(77) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คาํพอก - มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(78) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก จ.ยโสธร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(79) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิตงิง ี- บ่อหนิ ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(80) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิตงิง ี- บ่อหนิ ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(81) ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โตะ๊ปะเกะ๊ จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(82) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน รอ้ยเอด็ - เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(83) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(84) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(85) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตยีน จ.ระยอง 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(86) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลมุดนิ ตอน 1 จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(87) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลมุดนิ ตอน 2 จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(88) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้พ ุ- เหมอืงผาปกคา้งคาว จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 18,000,000             บาท
(89) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอจีาง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(90) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสาํโรง - หนองม่วง จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 18,000,000             บาท
(91) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจงั  จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 17,000,000             บาท
(92) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยกมะนาวหวาน จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(93) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามคัค ีจ.ลาํปาง 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(94) ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮยีว จ.ลาํปาง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(95) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม จ.ลาํปาง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(96) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนัตสิุข - วงัเหนอื จ.ลาํปาง 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(97) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์จ.ลาํพนู 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(98) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สนัป่าฝ้าย - หว้ยไซ จ.ลาํพนู 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(99) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูจ.เลย 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(100) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรสีะเกษ - หว้ยขะยุง จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(101) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พงัโคน - เดือ่ศรคีนัไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(102) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สวา่งแดนดนิ - สูงเนนิ จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(103) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(104) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนนิพชิยั - คลองหวะ จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(105) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(106) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมติร ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(107) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรพุอ้ - เนนิพชิยั ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(108) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรพุอ้ - เนนิพชิยั ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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(109) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ- 
บางววั ตอน 1 จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(110) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ- 
บางววั ตอน 2 จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(111) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวญั - เขามะกา จ.สระแกว้ 1 แห่ง 29,000,000             บาท
(112) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซบับอน - มวกเหลก็ จ.สระบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(113) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากขา้วสาร - แยกสวนพฤกษศาสตรพ์แุค จ.สระบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(114) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนอื - โพนางดาํออก จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(115) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คยุประดู่ - คลองโพธิ์ จ.สุโขทยั 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(116) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาล ี- ท่าโรงชา้ง จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(117) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรอื - หนิโงก จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(118) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าช ีจ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(119) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน หวัเตย - ท่าโรงชา้ง จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 16,800,000             บาท
(120) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลงิ จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(121) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลาํนํา้ช ี- บา้นพม่า จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(122) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นํา้สวย - สะพานมติรภาพทีห่นองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(123) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย จ.หนองคาย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(124) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นคิมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูจ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 25,000,000             บาท
(125) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธาน ีจ.อดุรธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(126) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(127) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนิลาด - โนนสะอาด ตอน 2 จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(128) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองนํา้เขยีว จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 23,000,000             บาท
(129) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อทุยัธาน ี จ.อทุยัธาน ี1 แห่ง 12,000,000             บาท
(130) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้  จ.อทุยัธาน ี1 แห่ง 10,500,000             บาท
(131) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(132) ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารนิชาํราบ - สวา่งวรีะวงศ ์จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(133) ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อบุลราชธาน ี- ตระการพชืผล จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(134) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซบัสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 26,000,000             บาท
(135) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบรุ ี- คลองหลวงแพ่ง กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(136) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวสัดิ์ - คลองบางไผ่ กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 29,900,000             บาท
(137) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดาํ ตอน 1 กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 12,500,000             บาท
(138) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขือ่นลาํปาว - หนองผา้ออ้ม จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 17,000,000             บาท
(139) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี1 แห่ง 29,853,000             บาท
(140) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน จ.ชยันาท 1 แห่ง 17,177,000             บาท
(141) ทางหลวงหมายเลข 204 ตอน ทางเลีย่งเมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(142) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวา้ - วงัไผ่ จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 18,000,000             บาท
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(143) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - สะพานคลองเปรม 
-สะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยาปทมุธาน ีจ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 17,000,000             บาท
(144) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ทางแยกต่างระดบัวงันอ้ย - ลาํตาเสา 
จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(145) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั - สระพระ - หว้ยทรายใต ้จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(146) ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางเมอืง - บางพล ีจ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 14,968,500             บาท

26,000,000             บาท

25,000,000             บาท
(149) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีตอน 1 จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(150) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีตอน 2 จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(151) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบรุ ีจ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(152) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตยีน ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 14,388,800             บาท
(1) ค่าควบคมุงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งภาค 1 รายการ 14,388,800             บาท

           (147) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - นาโคก ตอน 1 
           จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง
           (148) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - นาโคก ตอน 2 
           จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง
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1,117,016,800         บาท
1. งบลงทนุ 1,117,016,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,117,016,800         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง    1,117,016,800         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,092,048,000         บาท
(1) สายทางเลีย่งเมอืงบา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 122,880,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 302,880,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 122,880,000            บาท

(2) สายทางเลีย่งเมอืงสุรนิทร ์(ดา้นตะวนัตก) จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 108,104,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 208,860,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,756,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 108,104,000            บาท

(3) สายทางเขา้เมอืงแก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 76,984,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 169,980,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,995,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,984,900             บาท

(4) สายมะขามสูง - วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 140,543,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 246,543,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,543,300            บาท

(5) สายป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 46,397,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 214,790,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,344,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 46,397,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,047,600             บาท

(6) สายปราจนีบรุ ี- อ.ศรมีโหสถ จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 40,150,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 186,774,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,150,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,624,000            บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ
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(7) สายดอยต ิ- ลาํพนู จ.ลาํพนู 1 แห่ง 67,326,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,378,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 67,326,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 347,052,000            บาท

(8) สายเขือ่นเพชร - บางกฬุา จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 22,865,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 159,489,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,865,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 96,624,000             บาท

(9) สายทางเลีย่งเมอืงหว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 26,797,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 173,919,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,797,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,122,400            บาท

106,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 530,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 106,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 212,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 212,000,000            บาท

(11) สายนาสาร - เวยีงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมอืงนาสาร - พระแสง) 
จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 110,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000            บาท

(12) สายท่าเรอื - กาญจนบรุ ี(แยกพระแท่นดงรงั - ต่อทางเทศบาล
เมอืงกาญจนบรุ)ี จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(13) สายขอนหอม - บา้นเหนอื (ทางเขา้เมอืงแก่งคอย) จ.สระบรุ ี1 แห่ง 112,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 560,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 224,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 224,000,000            บาท

         (10) สายบา้นเลอืก - หนองตากยา (ทางเลีย่งเมอืงโพธาราม) จ.ราชบรุ ี1 แห่ง
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(14) สายทางเขา้หาดทรายใหญ่ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 24,968,800             บาท
24,968,800             บาท       (1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ
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28,825,306,200        บาท
เงนินอกงบประมาณ          1,075,640,000 บาท
1. งบลงทนุ 28,643,397,000        บาท
เงนินอกงบประมาณ          1,075,640,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,643,397,000        บาท

เงนินอกงบประมาณ          1,075,640,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,643,397,000        บาท

เงนินอกงบประมาณ          1,075,640,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิ    3,202,270,500         บาท
กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดินเพื่อการก่อสรา้งทางหลวง 3,202,270,500         บาท

(1) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวงท ัว่ประเทศ สาํนกัจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ 1,782,274,000         บาท
(2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่1 จ.เชยีงใหม่ 48,000,000             บาท
(3) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่2 จ.แพร่ 72,975,000             บาท
(4) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่3 จ.สกลนคร 171,320,000            บาท
(5) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่4 จ.ตาก 15,000,000             บาท
(6) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่5 จ.พษิณุโลก 720,000                บาท
(7) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่6 จ.เพชรบูรณ์ 10,130,000             บาท
(8) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่10 จ.นครราชสมีา 605,514,900            บาท
(9) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่11 จ.ลพบรุี 1,500,000              บาท
(10) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่12 จ.สุพรรณบรุี 7,029,800              บาท
(11) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่13 กรงุเทพมหานคร 18,843,300             บาท
(12) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่14 จ.ชลบรุี 30,000                  บาท
(13) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่15 จ.ประจวบครีขีนัธ์ 4,000,000              บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
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(14) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่16 จ.นครศรธีรรมราช 38,990,500             บาท
(15) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่17 จ.กระบี่ 323,762,600            บาท
(16) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่18 จ.สงขลา 102,180,400            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,099,062,500        บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดิน 12,903,039,900        บาท

50,000,000             บาท
95,000,000             บาท
80,000,000             บาท

125,000,000            บาท
50,000,000             บาท

140,000,000            บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภ ู- เชยีงคาน จ.เลย 6.471 กม. 226,000,000            บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮ ี- เหมอืงแพร่ จ.เลย 5.250 กม. 84,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภมู ิ- โนนชยัศร ีจ.รอ้ยเอด็ 2.100 กม. 100,000,000            บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์4.279 กม. 200,000,000            บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน หว้ยเมก็ - ไทยเจรญิ จ.กาฬสนิธุ ์2.500 กม. 100,000,000            บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองหว้ยไผ่ - 
เทศบาลลาํนารายณ์ - ช่องสาํราญ จ.ลพบรุ ี4.000 กม. 140,000,000            บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนยีด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบรุ ี7.700 กม. 140,000,000            บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ทา้ยเกาะ - เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 2.500 กม. 120,000,000            บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจ.สุราษฎรธ์าน ี4.262 กม. 120,000,000            บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ.สุราษฎรธ์าน ี2.050 กม. 90,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทว ีจ.สงขลา 2.900 กม. 120,000,000            บาท
(18) สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย 21.039 กม. 9,072,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,790,970,000         บาท
ปี 2558 - 2560 ตัง้งบประมาณ 870,704,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 454,882,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 456,312,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,072,000              บาท

         (5) สายทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต ้จ.เชยีงใหม่ 2.300 กม.

         (3) สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรบีญุเรอืง - โรงพยาบาลสนัทราย จ.เชยีงใหม่ 1.317 กม.

         (6) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัสาํราญ - วงัสะพงุ จ.เลย 3.900 กม.

         (2) สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลีย่งเมอืงลาํปาง จ.ลาํปาง 2.150 กม.

         (4) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภแูยง - ปางชา้ง - นาบวั จ.น่าน 10.000 กม.

         (1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1.300 กม.
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(19) สาย อ.ตะกัว่ป่า - บ.เขาหลกั - บ.โคกกลอย จ.พงังา 28.030 กม. 25,203,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 794,200,000            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 215,755,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 373,224,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,018,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,203,000             บาท

(20) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนอื) ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 จ.นครราชสมีา 390,349,000            บาท

(20.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนอื) 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068 
(ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 กบัทางหลวง
หมายเลข 290) จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 362,260,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,394,800,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 324,414,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 428,126,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 362,260,000            บาท

(20.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา (ดา้นเหนอื) 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068  
จ.นครราชสมีา 9.111 กม. 28,089,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 991,400,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 152,119,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 333,668,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 477,524,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,089,000             บาท

(21) สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนอื) 
ตอน ต.ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ จ.เชยีงใหม่ 204,573,000            บาท

(21.1) สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนอื) 
ตอน ต.ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ ตอน 1 จ.เชยีงใหม่ 7.690 กม. 81,812,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 288,751,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 73,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 133,939,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,812,000             บาท
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(21.2) สายทางเลีย่งเมอืงเชยีงใหม่รอบนอก (ดา้นเหนอื) 
ตอน ต.ตน้เปา - ต.ดอนแกว้ ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 8.644 กม.    122,761,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 328,240,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 83,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 122,479,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 122,761,000            บาท

(22) สาย อ.บา้นใหม่ไชยพจน ์- อ.พทุไธสง จ.นครราชสมีา จ.บรุรีมัย์ 379,815,000            บาท
(22.1) สาย อ.บา้นใหม่ไชยพจน ์- อ.พทุไธสง ตอน 1 
จ.นครราชสมีา จ.บรุรีมัย ์15.000 กม. 164,815,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 534,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 108,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 261,785,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 164,815,000            บาท

215,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 533,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 108,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 210,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 215,000,000            บาท

(23) สาย อ.ตระการพชืผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ 
จ.อบุลราชธาน ี29.500 กม. 216,424,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 987,300,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 148,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 325,953,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 216,424,500            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 296,422,500            บาท

(24) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็ (ดา้นเหนอื) จ.รอ้ยเอด็ 13.250 กม. 96,356,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 289,700,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 92,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,344,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,356,000             บาท

 (25) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 
 (ดา้นเหนอื) (รวมทางแยกต่างระดบั) จ.นครราชสมีา 459,755,100            บาท

           (22.2) สาย อ.บา้นใหม่ไชยพจน ์- อ.พทุไธสง ตอน 2 จ.บรุรีมัย ์14.665 กม.
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(25.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 
(ดา้นเหนอื) (รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 1 จ.นครราชสมีา 8.962 กม. 285,123,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,405,820,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 229,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 446,075,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 285,123,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 445,122,000            บาท

(25.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 
(ดา้นเหนอื) (รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 2 จ.นครราชสมีา 14.500 กม. 174,632,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,400,999,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 229,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 443,758,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 174,632,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 553,108,900            บาท

(26) สายกาฬสนิธุ ์- รอ้ยเอด็ จ.กาฬสนิธุ ์จ.รอ้ยเอด็ 15.405 กม. 137,368,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 538,699,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 108,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 293,331,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 137,368,000            บาท

(27) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวยีง จ.น่าน 8.600 กม. 35,511,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 188,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 107,489,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,511,000             บาท

(28) สาย อ.ตะกัว่ป่า - อ.ทา้ยเหมอืง ตอน บ.ทบัละม ุ- บ.ทุ่งมะพรา้ว 
จ.พงังา 10.300 กม. 94,783,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 371,700,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 195,917,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 94,783,000             บาท
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(29) สายบรุรีมัย ์- อ.นางรอง ตอน บ.สระสีเ่หลีย่ม - บ.โคกสพีฒันา 
จ.บรุรีมัย ์16.600 กม. 77,010,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 302,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 60,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 164,190,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,010,000             บาท

38,596,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 363,296,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 92,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 232,700,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,596,000             บาท

(31) สายอบุลราชธาน ี- อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธาน ี7.750 กม. 82,486,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 248,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 95,514,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 82,486,000             บาท

(32) สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม จ.ศรสีะเกษ จ.อบุลราชธานี 374,347,300            บาท
(32.1) สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม ตอน 1 
จ.ศรสีะเกษ จ.อบุลราชธาน ี21.530 กม. 264,127,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 582,635,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 117,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 201,508,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 264,127,000            บาท

(32.2) สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอดุม ตอน 2 จ.อบุลราชธาน ี21.812 กม. 110,220,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,775,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 121,608,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 206,816,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,220,300            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 162,130,700            บาท

(33) สาย บ.บอืเลง็ใต ้- โกตาบารู (รวมสะพานขา้มแม่นํา้สายบรุ)ี 
จ.ยะลา 10.850 กม. 75,888,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 245,520,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 119,632,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,888,000             บาท

           (30) สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.เฉวง - บ.ใต ้จ.สุราษฎรธ์าน ี10.569 กม.
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(34) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม 
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรมีโหสถ จ.ปราจนีบรุี 169,891,000            บาท

(34.1) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม 
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรมีโหสถ ตอน 1 จ.ปราจนีบรุ ี6.700 กม. 63,299,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 299,862,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 155,563,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 63,299,000             บาท

(34.2) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม 
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรมีโหสถ ตอน 2 จ.ปราจนีบรุ ี5.800 กม. 52,888,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 286,169,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 77,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 155,881,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,888,000             บาท

(34.3) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม 
ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรมีโหสถ ตอน 3 จ.ปราจนีบรุ ี6.000 กม. 53,704,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 283,412,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 75,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 154,108,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 53,704,000             บาท

(35) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน บ.ศรวีลิยั - บ.ทุ่งรวงทอง 
จ.กาํแพงเพชร 16.500 กม. 173,793,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 567,562,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 114,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 173,793,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 279,769,200            บาท

(36) สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - บ.เฉวง 
จ.สุราษฎรธ์าน ี15.531 กม. 135,791,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,980,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 135,791,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 405,188,200            บาท
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(37) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ จ.นครราชสมีา 530,601,100            บาท

(37.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 
(ดา้นทศิใต)้ ตอน 1 จ.นครราชสมีา 8.677 กม.  177,197,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 946,050,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 190,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,197,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 313,636,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 265,216,600            บาท

(37.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 
(ดา้นทศิใต)้ ตอน 2 จ.นครราชสมีา 8.000 กม. 175,561,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 946,779,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 190,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 175,561,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 268,254,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 312,963,600            บาท

(37.3) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 
(ดา้นทศิใต)้ ตอน 3 จ.นครราชสมีา 2.000 กม. 177,842,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,386,127,500         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,842,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 428,439,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 499,845,700            บาท

(38) สายแยกอนิทรบ์รุ ี- อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุ ี- 
บ.หนองบวัทอง จ.สงิหบ์รุ ีจ.นครสวรรค์ 436,156,800            บาท

(38.1) สายแยกอนิทรบ์รุ ี- อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุ ี- บ.หนองบวัทอง 
ตอน 1 จ.สงิหบ์รุ ีจ.นครสวรรค ์14.600 กม. 268,508,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 996,957,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 268,508,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 528,448,500            บาท
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(38.2) สายแยกอนิทรบ์รุ ี- อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุ ี- บ.หนองบวัทอง 
ตอน 2 จ.สงิหบ์รุ ีจ.นครสวรรค ์13.400 กม. 167,648,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,294,714,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 260,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 167,648,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 400,184,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 466,881,600            บาท

(39) สาย อ.สดีา - อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 18.140 กม. 216,490,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 578,245,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 216,490,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 245,754,200            บาท

(40) สาย อ.พยคัฆภมูพิสิยั - อ.เกษตรวสิยั 
ตอน บ.เมอืงเตา - อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 15.685 กม. 178,333,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 796,296,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 178,333,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 457,962,800            บาท

(41) สาย อ.ตะกัว่ป่า - อ.ทา้ยเหมอืง 
ตอน บ.บางสกั - บ.เขาหลกั จ.พงังา 20.362 กม. 172,845,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 744,422,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 172,845,300            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 421,576,900            บาท

(42) สาย อ.ปะคาํ - อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์26.625 กม. 65,440,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 476,383,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,440,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 314,942,300            บาท

(43) สาย อ.พมิาย - บ.หนิดาด จ.นครราชสมีา 28.746 กม. 220,758,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,193,331,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 220,758,700            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 338,110,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 394,461,500            บาท
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(44) สายแยกวงัสสูีบ - ทางแยกเขา้อาํเภอท่าปลา 
ตอน แยกวงัสสูีบ - ต.ผาจกุ จ.อตุรดติถ ์4.279 กม. 66,668,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 112,668,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 46,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,668,000             บาท

(45) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรนิทร ์21.752 กม. 151,328,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 736,912,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 151,328,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 228,791,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,792,000            บาท

(46) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวยีง 
ตอน ต.บา้นทรายทอง - บ.ผาเวยีง จ.น่าน 8.400 กม. 142,530,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 282,600,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,530,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,070,000             บาท

(47) สาย บ.ปารามแีต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา 7.617 กม. 98,732,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 265,620,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,732,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,888,000            บาท

(48) สายบรุรีมัย ์- สุรนิทร ์ตอน บรุรีมัย ์- อ.กระสงั จ.บรุรีมัย ์29.900 กม. 203,443,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 596,420,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 203,443,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 272,976,700            บาท

(49) สายท่าอากาศยานภเูก็ต - ท่าเรอือ่าวปอ 
ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา จ.ภเูก็ต 8.100 กม. 163,858,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 384,161,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 163,858,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,302,900            บาท
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(50) สายบรุรีมัย ์- อ.คูเมอืง จ.บรุรีมัย ์6.150 กม. 69,547,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 159,494,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 69,547,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,946,300             บาท

(51) สาย อ.ฮอด - อ.อมกอ๋ย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอน ๆ) 
จ.เชยีงใหม่ 53.000 กม. 82,398,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 118,398,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 82,398,000             บาท

(52) สายศรสีะเกษ - อ.วงัหนิ จ.ศรสีะเกษ 19.375 กม. 163,231,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 518,335,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 163,231,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 249,104,600            บาท

(53) สายทางคู่ขนานทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายชลบรุ ี- พทัยา 
ตอน ต่างระดบับางพระ - ต่างระดบัหนองขาม จ.ชลบรุ ี33.500 กม. 193,662,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,962,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,662,700            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 284,299,300            บาท

(54) สาย อ.โพนพสิยั - บงึกาฬ ตอน ต.หอคาํ - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 16.926 กม. 130,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท

(55) สาย อ.เด่นชยั - ลาํปาง ตอน สามแยกเด่นชยั - สามแยกปางเคาะ 
จ.แพร่ 14.637 กม. 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท

(56) สายรอ้ยเอด็ - อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 21.257 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
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(57) สายสตูล - ท่าเรอืเจะ๊บลีงั จ.สตูล 8.500 กม. 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

(58) สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน จ.น่าน 18.827 กม. 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท

(59) สาย บ.วดั - อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 25.207 กม. 200,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000            บาท

(60) สายเชยีงใหม่ - บ.โป่ง จ.เชยีงใหม่ 14.500 กม. 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

(61) สาย อ.หว้ยทบัทนั - ศรสีะเกษ จ.ศรสีะเกษ 13.795 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(62) สาย อ.ตะกัว่ป่า - บ.บางสกั จ.พงังา 7.400 กม. 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท

(63) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุดีา้นใต ้จ.ลพบรุี 320,000,000            บาท
(63.1) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุดีา้นใต ้ตอน 1 จ.ลพบรุ ี6.550 กม. 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
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(63.2) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุดีา้นใต ้ตอน 2 จ.ลพบรุ ี7.952 กม. 170,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 850,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 170,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 340,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 340,000,000            บาท

(64) สาย ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน 
ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ จ.ชมุพร 6.400 กม. 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(65) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวงหมาย 205
- บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ดา้นเหนอื) จ.นครราชสมีา 12.507 กม. 272,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,360,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 272,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 544,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 544,000,000            บาท

(66) สายแยกอนิทรบ์รุ ี- อ.สากเหลก็ 
ตอน อ.ทบัคลอ้ - อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 30.900 กม. 286,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,430,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 286,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 572,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 572,000,000            บาท

(67) สายสุราษฎรธ์าน ี- อ.อ่าวลกึ 
ตอน บ.ซอยสบิ - อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎรธ์าน ี23.000 กม. 230,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท
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(68) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้ จ.นครราชสมีา 340,000,000            บาท

(68.1) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2- บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้  ตอน 1 
จ.นครราชสมีา 8.118 กม. 160,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

(68.2) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2- บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้  ตอน 2 
จ.นครราชสมีา 4.061 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(69) สาย อ.สามโคก - อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 8.000 กม. 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

(70) สายกาํแพงเพชร - สุโขทยั ตอน แยก อ.ลานกระบอื - อ.ครีมีาศ 
จ.ตาก จ.สุโขทยั 19.400 กม. 170,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 850,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 170,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 340,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 340,000,000            บาท

(71) สายตรงั - อ.ละง ูตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรงั 21.131 กม. 212,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,060,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 212,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 424,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 424,000,000            บาท
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(72) สายยโสธร - อาํนาจเจรญิ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี จ.ยโสธร จ.อาํนาจเจรญิ 264,000,000            บาท
(72.1) สายยโสธร - อาํนาจเจรญิ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี ตอน 1 
จ.ยโสธร 16.350 กม. 130,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท

(72.2) สายยโสธร - อาํนาจเจรญิ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี ตอน 2 
จ.อาํนาจเจรญิ 16.443 กม. 134,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 670,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 134,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 268,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 268,000,000            บาท

(73) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน ต.บงึบวั - บ.คลองโนน 
จ.กาํแพงเพชร 9.150 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(74) สาย อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ- อ.จกัราช - อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสมีา 18.510 กม. 160,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000            บาท

(75) สาย บ.นาขา - บ.ควนปรงิ จ.ตรงั 6.881 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(76) สาย อ.หนองบวัโคก - อ.พระทองคาํ จ.นครราชสมีา 16.672 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
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(77) สายโนนศรคูีณ - หนองผะองค ์จ.บรุรีมัย ์12.000 กม. 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(78) สาย บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่ จ.ปราจนีบรุ ี10.500 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(79) สาย อ.แก่งคอย - อ.บา้นนา ตอน ต.ชาํผกัแพว - ต.ชะอม 
จ.สระบรุ ี11.610 กม. 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

(80) สายบรุรีมัย ์- ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั จ.บรุรีมัย ์14.100 กม. 96,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท

(81) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงอดุรธาน ี(ดา้นตะวนัออก) 
ตอน แยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 - แยกจดุตดัทางหลวง
หมายเลข 22 จ.อดุรธาน ี7.162 กม. 88,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 440,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 88,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 176,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 176,000,000            บาท

(82) สาย บ.หว้ยชา้ง - อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 7.055 กม. 54,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 108,000,000            บาท
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(83) สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา จ.บรุรีมัย ์14.016 กม. 96,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท

กจิกรรมก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 2,878,151,300         บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 
ตดักบัทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวงัสสูีบ) จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 125,000,000            บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 90,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน นํา้ตกวงักา้นเหลอืง - ลาํนารายณ์ จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 22,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวัหลวง จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 40,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมอืงสุราษฎรธ์าน ีจ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 61,500,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหลก็ - หว้ยพาน จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 62,500,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 111 ตอน ทางเลีย่งเมอืงพจิติร จ.พจิติร 1 แห่ง 39,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขนุยวม - ปางอุง๋ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(12) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 
กบัทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 77,664,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 968,540,000            บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 341,362,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 124,076,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 425,438,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,664,000             บาท

(13) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 
กบัถนนวงแหวนรอบเมอืงอดุรธาน ี(ดา้นเหนอื) จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 84,547,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,048,132,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 270,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 243,585,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 450,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,547,000             บาท
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(14) ทางแยกต่างระดบัปากท่อ จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 114,800,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 434,800,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 114,800,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,000,000             บาท

(15) ปรบัปรงุทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางเลีย่งเมอืงสุราษฎรธ์านี
กบัทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุง้) จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 97,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 247,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,600,000             บาท

(16) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 
ตดักบัทางหลวงหมายเลข 4287 (แยกควนลงั) จ.สงขลา 1 แห่ง 178,900,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 448,900,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 178,900,000            บาท

(17) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 
กบัทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรอืแยกภาคเหนอื) จ.ลาํปาง 1 แห่ง 173,100,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 551,400,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 110,400,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 220,800,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 173,100,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 47,100,000             บาท

(18) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 
หนองแค - สระบรุ ี(ขาออก) จ.สระบรุ ี1 แห่ง 12,266,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 139,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 79,334,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,266,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(19) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 
ที ่กม.43 - 44 (ขาเขา้และขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 119,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 336,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 127,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 119,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(20) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 
กบัทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวยีงสระ) จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 122,081,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 616,267,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 122,081,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 354,185,900            บาท

(21) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที ่กม.34 (ขาออก) 
(พรอ้มทางขนาน) จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 129,787,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 399,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 129,787,500            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 189,712,500            บาท

(22) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 231 กบัทางหลวง
หมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พรอ้มทางคู่ขนาน) จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 143,657,100            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 798,655,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,657,100            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 474,998,300            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(23) สะพานขา้มคลองชลประทานระหวา่งสีแ่ยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ 
จ.ชมุพร 1 แห่ง 58,332,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 175,400,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,332,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 77,067,100             บาท

(24) ซ่อมสะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยา (สะพานนวลฉว)ี จ.นนทบรุ ี1 แห่ง 54,760,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,494,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,760,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,734,000             บาท
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(25) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 
ที ่กม.90 + 000, กม.104 + 200 (ขาเขา้) จ.สระบรุ ี2 แห่ง 41,655,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 214,561,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,655,700             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 116,905,300            บาท

(26) ทางแยกต่างระดบัวงัยาว จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 100,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

(27) ปรบัปรงุทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 
กบัทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเขา้ อ.ท่าใหม่) จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(28) ปรบัปรงุทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 
กบัทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนอื) จ.ลาํปาง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(29) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 362 
กบัทางหลวงหมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุดีา้นตะวนัตก 
(แยกเลีย่งเมอืงเสาไห)้ จ.สระบรุ ี1 แห่ง 104,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 104,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000            บาท

(30) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 
กบัทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบนิ) จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 270,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,350,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 270,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000            บาท
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(31) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 
กบัทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาง)ู จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 116,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 580,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 116,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 232,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 232,000,000            บาท

(32) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บรเิวณกองคลงัแสงทหาร 
(ขาเขา้และขาออก) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 56,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

(33) สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 34  บรเิวณบางบ่อ 
(ขาเขา้และออก) จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 72,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 360,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท

(34) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บรเิวณบา้นหนองกี่ 
(ขาเขา้และขาออก) จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 56,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

กจิกรรมแกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปรมิณฑล และเมืองหลกั 3,193,903,000         บาท
(1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (สุขมุวทิ) จ.สมทุรปราการ 3.050 กม. 119,893,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 379,800,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 94,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 145,907,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 119,893,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(2) ปรบัปรงุทางแยกต่างระดบับางปะอนิ (บางส่วน) 
จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 107,360,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 305,800,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 102,440,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 107,360,000            บาท

(3) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั กรงุเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 606,058,200            บาท

(3.1) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 1 กรงุเทพมหานคร 3.500 กม. 186,364,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 707,500,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 142,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,950,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,364,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 178,185,200            บาท

(3.2) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 2 กรงุเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 4.100 กม. 221,208,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 798,555,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 199,170,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 221,208,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 218,176,600            บาท

(3.3) ปรบัปรงุทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 จ.สมทุรสาคร 4.100 กม. 198,485,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 794,043,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 199,077,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 198,485,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 236,481,000            บาท

(4) สาย อ.นครชยัศร ี- ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม. 186,822,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 975,745,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 196,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,822,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 592,922,200            บาท
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(5) สายสมทุรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมทุรสาคร 6.937 กม. 26,306,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,099,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,306,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 63,792,100             บาท

(6) พฒันาคูนํา้รมิถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร 224,074,700            บาท
(6.1) พฒันาคูนํา้รมิถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 1 กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 97,415,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 677,325,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 136,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,415,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 443,909,200            บาท

(6.2) พฒันาคูนํา้รมิถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 2 กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 85,614,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,679,900            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 85,614,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 392,065,000            บาท

(6.3) พฒันาคูนํา้รมิถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 3 จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 41,044,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 314,246,700            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,044,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 189,202,700            บาท

(7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง จ.ปทมุธาน ีจ.พระนครศรอียุธยา 304,128,700            บาท

(7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 จ.ปทมุธาน ี11.500 กม. 189,051,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,172,081,700         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 246,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 189,051,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 385,652,700            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 351,377,200            บาท
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(7.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 จ.พระนครศรอียุธยา 12.759 กม. 115,076,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,265,406,500         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 254,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 115,076,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 358,531,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 537,797,800            บาท

(8) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง จ.ปทมุธาน ีจ.พระนครศรอียุธยา 238,564,300            บาท

(8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง ตอน 1 จ.ปทมุธาน ี11.500 กม. 143,100,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,174,452,400         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 246,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,100,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 399,313,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 386,037,700            บาท

(8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรอียุธยา 12.759 กม. 95,463,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,090,220,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 254,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,463,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 481,666,700            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 259,089,900            บาท

(9) สาย อ.ปากเกรด็ - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ 
จ.นนทบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10.409 กม.    75,694,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,700,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 340,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,694,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 481,666,700            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 802,638,900            บาท
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280,000,000            บาท
(10.1) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง 
ตอน 1 จ.นนทบรุ ี5.712 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(10.2) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9
 ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง 
ตอน 2 จ.ปทมุธาน ี5.600 กม.    140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

280,000,000            บาท
(11.1) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง 
ตอน 1 จ.นนทบรุ ี5.712 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(11.2) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง 
ตอน 2 จ.ปทมุธาน ี5.600 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(12) ปรบัปรงุสะพานขา้มคลองพีเ่ลี้ยง จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

         (10) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
         รอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง จ.นนทบรุ ีจ.ปทมุธานี

        (11) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
        รอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง จ.นนทบรุ ีจ.ปทมุธานี
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(13) ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวน
รอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ช่วงพระประแดง - บางขนุเทยีน จ.
สมทุรปราการ กรงุเทพมหานคร 13.600 กม. 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

(14) สาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม 4.000 กม. 140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

(15) ถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ช่วงพระประแดง - บางแค กรงุเทพมหานคร 6.586 กม. 105,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 525,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 210,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 210,000,000            บาท

(16) ปรบัปรงุทางแยกต่างระดบั ทางหลวงหมายเลข 305 
ตดักบัทางหลวงหมายเลข 352 จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(17) สะพานขา้มแม่นํา้นครชยัศร ี(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม 1 แห่ง    80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

กจิกรรมเร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) 4,432,705,300         บาท
(1) สาย อ.แกง้ครอ้ - อ.ชมุแพ ตอน อ.แกง้ครอ้ - อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ25.909 กม. 25,952,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 977,050,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 196,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 313,898,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 441,200,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,952,000             บาท
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(2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 2085  
ตอน อ.ขนุหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรสีะเกษ 31.799 กม. 230,421,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,394,149,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 422,884,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 460,844,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,421,000            บาท

(3) สายชมุพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ.ระนอง 
17.750 กม. 60,022,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 847,380,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 170,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 177,190,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,095,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,022,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 390,072,200            บาท

(4) สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 2085  
ตอน อ.ปราสาท - อ.สงัขะ จ.สุรนิทร์ 391,846,000            บาท

(4.1) สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 2085  
ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทยีม จ.สุรนิทร ์26.443 กม. 180,978,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,094,995,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 220,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 332,060,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 361,957,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,978,000            บาท

(4.2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ ์- แยกทางหลวงหมายเลข 2085  
ตอน บ.กระเทยีม - อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์25.300 กม. 210,868,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,154,833,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 232,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 350,228,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 361,737,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 210,868,000            บาท
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(5) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง (329 เดมิ) 
ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบรุี 383,199,000            บาท

(5.1) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง (329 เดมิ) 
ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง ตอน 1 จ.พระนครศรอียุธยา 14.977 กม. 188,317,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 628,760,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 126,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 202,135,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 188,317,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 112,308,000            บาท

(5.2) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาช ี- บ.หนิกอง (329 เดมิ)
ตอน บ.ภาช ี- บ.หนิกอง ตอน 2 จ.พระนครศรอียุธยา จ.สระบรุ ี11.750 กม. 194,882,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 628,997,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 126,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 202,259,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 194,882,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 105,856,600            บาท

(6) สาย อ.รอ้งกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตบีหลวง - บ.เป๊าะ จ.ลาํปาง 14.345 กม. 119,353,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 674,032,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 135,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 337,500,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 119,353,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,179,000             บาท

(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - อบุลราชธาน ี(บ.นํา้เกลี้ยง) 
จ.ศรสีะเกษ 12.815 กม.    61,647,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 278,020,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 146,373,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,647,000             บาท
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(8) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนอื - บ.บางคราม จ.กระบี่ 181,104,000            บาท
(8.1) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนอื - บ.บางคราม ตอน 1 
จ.กระบี ่10.061 กม. 78,795,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 309,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 158,205,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 78,795,000             บาท

(8.2) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.นาเหนอื - บ.บางคราม ตอน 2 
จ.กระบี ่11.320 กม.    102,309,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 331,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 147,691,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 102,309,000            บาท

(9) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน จ.สกลนคร 421,797,000            บาท
(9.1) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 1 จ.สกลนคร 23.430 กม. 215,116,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 987,302,100            บาท
เงนินอกงบประมาณ 476,957,500            บาท
เงนิงบประมาณ 510,344,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 79,088,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 121,405,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 215,116,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 94,734,800             บาท

(9.2) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 2 จ.สกลนคร 206,680,200            บาท
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกั 16.700 กม.
วงเงนิท ัง้สิ้น 954,248,200            บาท
เงนินอกงบประมาณ 460,989,500            บาท
เงนิงบประมาณ 493,258,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 75,986,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 117,795,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 206,680,200            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 92,797,500             บาท
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(10) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร 386,647,400            บาท
(10.1) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 1 จ.รอ้ยเอด็ พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุ 182,778,600            บาท
และสถานตีรวจสอบนํา้หนกั 25.900 กม.
วงเงนิท ัง้สิ้น 960,724,300            บาท
เงนินอกงบประมาณ 464,118,000            บาท
เงนิงบประมาณ 496,606,300            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 80,638,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 110,299,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 182,778,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 122,890,700            บาท

(10.2) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 2 จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร 203,868,800            บาท
พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุและสถานตีรวจสอบนํา้หนกั 33.088 กม.
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,094,118,100         บาท
เงนินอกงบประมาณ 528,559,500            บาท
เงนิงบประมาณ 565,558,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 89,943,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 127,505,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 203,868,800            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 144,241,800            บาท

(11) สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม 302,287,900            บาท
(11.1) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 17.906 กม. 147,629,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 827,776,800            บาท
เงนินอกงบประมาณ 399,892,200            บาท
เงนิงบประมาณ 427,884,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 86,841,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 77,674,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 147,629,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 115,740,600            บาท

(11.2) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม 154,658,900            บาท
พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุ 25.398 กม.
วงเงนิท ัง้สิ้น 867,033,200            บาท
เงนินอกงบประมาณ 418,856,600            บาท
เงนิงบประมาณ 448,176,600            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,976,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 111,341,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 154,658,900            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 91,200,700             บาท
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(12) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน บ.ซบัอลีมุ - บ.ซบัตะแบก 
จ.เพชรบูรณ์ 9.420 กม. 116,806,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 290,999,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 92,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 116,806,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 82,193,400             บาท

(13) สายหนองบวัลาํภ ู- เลย ตอน อ.นาวงั - บ.วงัสาํราญ 
จ.หนองบวัลาํภ ู19.844 กม. 185,924,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 889,120,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 185,924,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 251,917,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 271,278,800            บาท

(14) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อบุลราชธาน ี 
จ.อบุลราชธาน ีจ.ศรสีะเกษ 14.590 กม. 187,903,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 598,166,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 187,903,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 290,263,200            บาท

(15) สาย อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ยแกต๊ - บ.หว้ยนํา้อุ่น 
จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม. 99,969,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,093,900,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 220,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 99,969,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 309,938,300            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 463,992,500            บาท

(16) สายลาํนํา้พาน - บ.หลบุ จ.กาฬสนิธุ ์7.867 กม. 187,824,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,950,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 187,824,600            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 290,125,400            บาท

658



(17) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.บา้นเขวา้ - ชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ
14.935 กม. 130,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000            บาท

(18) สายสุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก 
จ.สุโขทยั 24.600 กม. 210,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,050,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 210,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 420,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 420,000,000            บาท

(19) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน  บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ จ.สุราษฎรธ์านี 320,000,000            บาท
(19.1) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 1 
จ.สุราษฎรธ์าน ี8.159 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(19.2) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 2 
จ.สุราษฎรธ์าน ี9.860 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(19.3) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 3 
จ.สุราษฎรธ์าน ี7.900 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(19.4) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 4 
จ.สุราษฎรธ์าน ี0.861 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท
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(20) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 430,000,000            บาท
(20.1) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1 
จ.นครสวรรค ์12.000 กม. 200,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000            บาท

(20.2) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2 
จ.นครสวรรค ์25.000 กม. 230,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท

กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง 1,691,263,000         บาท
(1) สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล 
จ.เชยีงราย 19.000 กม. 119,146,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,088,088,000         บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 165,814,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 311,056,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 119,146,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 212,072,000            บาท

(2) สายจนัทบรุ ี- สระแกว้ ตอน บ.เขาแหลม - อ.วงันํา้เยน็ 
จ.สระแกว้ 16.500 กม. 320,660,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 808,400,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 162,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 325,740,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 320,660,000            บาท
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(3) สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล จ.เชยีงราย 406,401,000            บาท
(3.1) สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 1 
จ.เชยีงราย 16.000 กม. 156,389,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 646,359,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 245,970,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 156,389,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท

(3.2) สายเชยีงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 2 
จ.เชยีงราย 13.190 กม. 250,012,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 680,817,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 209,470,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 250,012,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 77,335,000             บาท

(4) สายชมุพร - อ.ปะทวิ (สนามบนิชมุพร) จ.ชมุพร 28.820 กม. 60,270,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 365,400,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 215,130,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,270,000             บาท

(5) สายจนัทบรุ ี- สระแกว้ ตอน อ.โป่งนํา้รอ้น - อ.สอยดาว 
จ.จนัทบรุ ี21.150 กม. 167,739,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,144,882,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 167,739,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 747,143,000            บาท

(6) สายนราธวิาส - บ.ปาเซปูเตะ๊ ตอน บ.บาโระ๊บูดอ - บ.ตารอ 
จ.นราธวิาส 9.139 กม. 97,047,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 355,080,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,047,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 184,033,000            บาท
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(7) สายจนัทบรุ ี- สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม จ.จนัทบรุ ีจ.สระแกว้ 280,000,000            บาท
(7.1) สายจนัทบรุ ี- สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 
จ.จนัทบรุ ี16.650 กม. 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(7.2) สายจนัทบรุ ี- สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 
จ.สระแกว้ 6.000 กม. 100,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

(8) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียุธยา 240,000,000            บาท
(8.1) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาช ี ตอน 1 จ.พระนครศรอียุธยา 5.523 กม. 100,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

(8.2) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาช ี ตอน 2 จ.พระนครศรอียุธยา 8.514 กม.    140,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 210,584,200            บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดิน 210,584,200           บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ 7,200,000              บาท

(1.1) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 420
กบัทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจดุตดัถนนเทศบาล (แยกตาปาน) 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท
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(1.2) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง หมายเลข 304 
กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวงหมายเลข 3076 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.3) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 
กบัทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.4) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 224 
กบัทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหวัทะเล) 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(2) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 38.000 กม. 60,679,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 76,657,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,978,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,679,400             บาท

(3) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบัและทางลอด 4 แห่ง 27,493,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,676,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,182,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,493,900             บาท

(4) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วงจดุตดัทางหลวงหมายเลข 217 - 
จดุตดัทางหลวงหมายเลข 2050    18,827,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,821,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,994,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,827,400             บาท

(5) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจดุตดัทางหลวงหมายเลข 108 - 
จดุตดัทางหลวงหมายเลข 1006 25,352,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,747,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,394,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,352,800             บาท
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(6) ค่าสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนการท่องเทีย่ว
ตามแนวชายฝัง่ทะเลภาคใตด้า้นตะวนัตกบนทางหลวงหมายเลข 4 
สาย อ.กะเปอร ์- อ.สุขสาํราญ 24,630,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,023,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,392,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,630,700             บาท

(7) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลีย่งเมอืงพนสันคิม (ดา้นเหนอื) 5,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(8) ค่าสาํรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 
4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบ
สะพานขา้มแม่นํา้โขงแห่งที ่6 (อบุลราชธาน)ี 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,800,000             บาท

(9) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทรา (ดา้นเหนอื) 6,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,800,000             บาท

(10) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมอืงน่าน 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(11) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมอืงรอ้งกวาง 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(12) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 24 กบัทางหลวงหมายเลข 348 กบัทางหลวงหมายเลข 2073 
(แยกนางรอง) 2,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,400,000             บาท
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(13) ค่าสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนการท่องเทีย่ว
ตามแนวชายฝัง่ทะเลภาคใตด้า้นตะวนัตกบนทางหลวงหมายเลข 4 
ช่วง บ.กาํพวน - บ.หนิลาด    5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(14) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรงุและแกไ้ขปญัหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 37 สายเลีย่งเมอืงชะอาํ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าควบคมุงาน 115,322,000            บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดิน 115,322,000           บาท

(1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 115,322,000            บาท
1.1.1.5 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 16,157,800             บาท
กจิกรรมเร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) 16,157,800             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 135,900                บาท
รวม 1 รายการ

(1.1) ค่าวา่จา้งผูต้รวจสอบจากภายนอก 
โครงการเงนิกูต้ามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 135,900                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,119,600              บาท
เงนินอกงบประมาณ 1,059,800              บาท
เงนิงบประมาณ 1,059,800              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 250,000                บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 250,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 135,900                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 423,900                บาท

(2) ค่าจา้งบรษิทัวศิวกรทีป่รกึษาควบคมุงาน 
โครงการเงนิกูต้ามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 16,021,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 272,920,600            บาท
เงนินอกงบประมาณ 131,845,700            บาท
เงนิงบประมาณ 141,074,900            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,021,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 45,053,000             บาท
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2. งบรายจา่ยอืน่ 181,909,200           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดิน 181,909,200           บาท

(1) การดาํเนนิงานการมสี่วนร่วมของประชาชน ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี
วา่ดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 8,000,000              บาท
(2) การประเมนิผลโครงการก่อสรา้งทางหลวง 1,689,200              บาท
(3) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
จดุผ่านแดนทีบ่า้นหนองเอีย่น - สตงึบท จ.สระแกว้ 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

(4) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 12 
สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั (ระยะดาํเนนิการ) จ.พษิณุโลก 3,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท

(5) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 118 
สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดยี ์จ.เชยีงใหม่ 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท

(6) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ีจ.กาฬสนิธุ์ 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท

(7) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - นครราชสมีา (ระยะที ่2) 5,987,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,965,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,490,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,987,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,488,000              บาท
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(8) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี(ระยะที ่2) 5,387,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,460,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,040,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,387,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,032,900              บาท

(9) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทาง 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบนิทรบ์รุ ี- อ.ปกัธงชยั (ระยะที ่3) 5,187,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,967,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,890,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,187,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,890,300              บาท

(10) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเชื่อมผนืป่ามรดกโลก 
บนทางหลวงหมายเลข 304  สาย อ.กบนิทรบ์รุ ี- ปกัธงชยั (ระยะที ่3) 4,987,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,463,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,740,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,987,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,736,300              บาท

(11) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
แนวใหม่เลีย่งเมอืงเชยีงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 
- แยกทางหลวงหมายเลข 1207 (ระยะที ่2) 4,387,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,960,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,290,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,387,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,283,000              บาท

(12) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง สายพทัยา - มาบตาพดุ (ระยะที ่2) 4,387,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,965,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,290,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,387,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,287,900              บาท

(13) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 103 
อ.รอ้งกวาง - อ.งาว 3,156,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,817,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,660,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,156,600              บาท
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(14) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเลีย่งเมอืงอาํนาจเจรญิ 
(ดา้นทศิตะวนัตก) 3,160,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,170,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,010,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,160,400              บาท

(15) การศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเลีย่งเมอืงสกลนคร 
(ดา้นทศิตะวนัออก) 2,831,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,791,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,960,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,831,000              บาท

(16) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 3646 
อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา (บ.หนองเอีย่น - สตงึบท) 
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 
จ.สระแกว้ 2,550,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,550,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,550,000              บาท

(17) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 319 
ปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม 
ตอน 2 จ.ปราจนีบรุี 2,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,700,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท

(18) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 348 
อ.ปะคาํ - อ.นางรอง จ.บรุรีมัย์ 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(19) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อโุมงคบ์รเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 2 
กบัทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสมีา) จ.นครราชสมีา 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท
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(20) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานขา้มทางรถไฟ 
บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายหว้ยชนิสหี ์- พญาไม)้ จ.ราชบรุี 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(21) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานขา้มทางรถไฟ 
บนทางหลวงหมายเลข 3470 สายภาช ี- ท่าเรอื (กม.14 + 490) 
จ.พระนครศรอียุธยา 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(22) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งสะพาน
ขา้มคลองบางละมงุ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132 + 430 จ.ชลบรุี 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(23) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบั
จดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 กบัทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขาง)ู 
จ.ราชบรุี 2,550,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,550,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,550,000              บาท

(24) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 211 
อ.ท่าบ่อ - อ.ศรเีชยีงใหม่ จ.หนองคาย 3,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,900,000              บาท

(25) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้ง
ทางยกระดบั บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) 
กรงุเทพมหานคร 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท
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(26) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการต่อขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนน ีและปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางหลวงหมายเลข 338 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศร ีกรงุเทพมหานคร 3,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

(27) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 101 
รอ้งกวาง - น่าน ตอน 2 จ.น่าน 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท

(28) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงหมายเลข 4
สายชมุพร - ระนอง จ.ชมุพร 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(29) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ตาก - แม่สอด จ.ตาก 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท

(30) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง สายชลบรุ ี- พทัยา จ.ชลบรุ ี(ระยะดาํเนนิการ) 3,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000              บาท

(31) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงแนวใหม่ 
สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ี(ระยะที ่2) จ.กาฬสนิธุ์ 3,450,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,450,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,450,000              บาท
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(32) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 12 
สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั จ.พษิณุโลก (ระยะดาํเนนิการ) 3,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

(33) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 118
สายเชยีงใหม่ - เชยีงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดยี ์(ระยะที ่2) จ.เชยีงราย 3,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

(34) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ถนนวงแหวนรอบเมอืง
นครราชสมีา บรเิวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 205 - จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 226 จ.นครราชสมีา 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(35) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 
บรเิวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62 + 886 (ต่อเขตแขวงสุรนิทร)์ - 
แยกเขา้อทุมุพรพสิยั ที ่กม.75 + 971 จ.ศรสีะเกษ 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(36) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางหลวง
หมายเลข 1021 อ.เทงิ - ดอกคาํใต ้(ตอน 2) จ.พะเยา 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
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(37) การประเมนิผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โครงการทางหลวงหมายเลข 4006  

ราชกรูด - หลงัสวน จ.ระนอง 7,350,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,350,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(38) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกจิ วศิวกรรม และผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงจงัหวดัอดุรธาน ี- บงึกาฬ จ.อดุรธานี 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,000,000             บาท

(39) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกจิ วศิวกรรม และผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืงเลย จ.เลย 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,000,000             บาท

(40) การประเมนิผลการพฒันาทางหลวงเพือ่การวางแผนบูรณาการ
ระบบคมนาคมขนส่งตามเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิกรงุเทพมหานคร 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,000,000             บาท

(41) โครงการพฒันาระบบตดิตามการดาํเนนิงานแผนพฒันาทางหลวง
กรงุเทพมหานคร 5,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,800,000              บาท
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8,836,898,000         บาท
1. งบลงทนุ 8,836,898,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,836,898,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,836,898,000         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,836,898,000         บาท
กจิกรรมปรบัปรงุทางหลวงผ่านย่านชมุชน 1,564,400,000         บาท

6,000,000              บาท
20,000,000             บาท
15,000,000             บาท
25,000,000             บาท
15,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
30,000,000             บาท
15,000,000             บาท
30,000,000             บาท
20,000,000             บาท

         (13) สายทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บงึหลกั - ฟากคลองตรอน จ.อตุรดติถ ์ 2 แห่ง 30,000,000             บาท

25,000,000             บาท
20,000,000             บาท
15,500,000             บาท
20,000,000             บาท
13,900,000             บาท
20,000,000             บาท
13,000,000             บาท
25,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
10,000,000             บาท
30,000,000             บาท
35,000,000             บาท

         (9) สายทางหลวงหมายเลข 1107 ตอน หนองบวัเหนอื - ท่าปยุ จ.ตาก  1 แห่ง

         (12) สายทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน ท่างาม - โป่งแค จ.พษิณุโลก  1 แห่ง

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจราจรและขนส่ง

         (1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
         รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
         (2) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่รดิ - หว้ยง ูจ.แม่ฮ่องสอน  1 แห่ง
         (3) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเมง็ราย - ตา้ตลาด จ.เชยีงราย  1 แห่ง

         (7) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง
         (6) สายทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองคาย - หนองบวั จ.หนองคาย  1 แห่ง
         (5) สายทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรวีชิา - กวนบุ่น จ.สกลนคร  1 แห่ง
         (4) สายทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก ้- บา้นเวยีง จ.แพร่  1 แห่ง

         (8) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน ทุ่งสนุ่น - บงึบา้น จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง

         (11) สายทางหลวงหมายเลข 1114 ตอน สนัตบินัเทงิ - บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก  1 แห่ง
         (10) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกลุา จ.กาํแพงเพชร  2 แห่ง

         (25) สายทางหลวงหมายเลข 2423 ตอน ทางเขา้สนามบนิกองทพัอากาศ จ.อดุรธาน ี 1 แห่ง
         (24) สายทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาครี ีจ.ขอนแก่น  1 แห่ง
         (23) สายทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน หนองเรอื - นายม จ.ขอนแก่น  1 แห่ง

         (17) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรมีงคล - นํา้ออ้ม จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง
         (16) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวงัชมภ ู- ดงขยุ จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง
         (15) สายทางหลวงหมายเลข 2478 ตอน ปากนํา้ - นํา้รอ้น จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง

         (14) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วงัผาชนั - นํา้ปาด - นาไพร และ
         สายทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนหว้ยมุ่น - นํา้ปาด จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง

         (26) สายทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นคิม - บา้นดงุ จ.อดุรธาน ี 1 แห่ง

         (22) สายทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรบีญุเรอืง - ภเูวยีง จ.ขอนแก่น  1 แห่ง
         (21) สายทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภปู่าไผ่ จ.เลย  1 แห่ง
         (20) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วงัพกิลุ - ซบัสมอทอด จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง
         (19) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรเีทพ - ซบับอน จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง
         (18) สายทางหลวงหมายเลข 1205 ตอน ชนแดน - วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง
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(27) สายทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กมุภวาปี จ.อดุรธาน ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขขุนัธ ์- แยกโคกตาล จ.ศรสีะเกษ  1 แห่ง 27,500,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชงิบนัไดเขาพระวหิาร จ.ศรสีะเกษ  1 แห่ง 30,000,000             บาท

20,000,000             บาท
30,000,000             บาท
20,000,000             บาท
30,000,000             บาท
15,500,000             บาท
28,000,000             บาท
30,000,000             บาท
25,000,000             บาท
25,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
25,000,000             บาท
15,000,000             บาท
25,000,000             บาท
15,000,000             บาท
33,000,000             บาท
30,000,000             บาท
20,000,000             บาท
32,000,000             บาท
30,000,000             บาท
15,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท

(30) สายทางหลวงหมายเลข 2483 ตอน ทางเข้านาส่วง จ.อุบลราชธานี  1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองหอ้ง จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลาํนํา้มลู - พทุไธสง จ.บรุรีมัย์  1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมนิทร์ - หาดเสลา จ.นครสวรรค์  1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคลี จ.นครสวรรค์  1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้า - หวัถนน จ.นครสวรรค ์ 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นคิมเขาบ่อแกว้ - โคง้วจิารณ์ จ.นครสวรรค์  1 แห่ง 
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลาํพยนต์ จ.ลพบรุี  1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเย่ยีม - ขอนหอม จ.สระบรุี  1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเข่อืนเจา้พระยา - คลองมอญ จ.ชยันาท  1 แห่ง 
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบกเต้ยี จ.ชยันาท  1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 3318 ตอน สุพรรณบรุี - มะขามลม้ จ.สุพรรณบรุี  1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระด่ี - คลองข่อย จ.อทุยัธาน ี 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับรุี - คลองระพพีฒัน์ ตอน 1 จ.ปทมุธานี  1 แห่ง 
(44) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับรุี - คลองระพพีฒัน์ ตอน 2 จ.ปทมุธานี  1 แห่ง 
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมทุรสาคร - บางบอน จ.สมทุรสาคร  1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอนิ - บางกระส ัน้ จ.พระนครศรอียุธยา  1 แห่ง 
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคลา้ - แปลงยาว จ.ฉะเชงิเทรา  1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรอื - สาํนกัตะแบก จ.ชลบรุี  1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน ส่แียกปฐมพร - แยกหมอเลก็ จ.ชมุพร  2 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้ จ.ประจวบครีขีนัธ์   1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวงั - สระพระ จ.เพชรบรุี  1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 4202 ตอน ช่องพล  ี- หาดนพรตันธ์ารา จ.กระบ่ี  1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ตน้ชด จ.ตรงั  1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหนิ - สงขลา จ.สงขลา  1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทงิพระ - เกาะยอ จ.สงขลา  1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา  1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองตอ้ จ.บรุรีมัย  ์1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลาํปลายมาศ - หนองโดนนอ้ย จ.บรุรีมัย์ 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วงัหนิ - หนองนางดาํ จ.นครราชสมีา 1 แห่ง
(60) สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก - ลก จ.นราธวิาส 1 แห่ง
(61) สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(62) สายทางหลวงหมายเลข 112  ตอน ทางเล่ยีงเมอืงกาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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15,000,000             บาท
(64) สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ทุ่งคอก - วงัขอน จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(65) สายทางหลวงหมายเลข 3088 ตอน ราชบรุ ี- ปากท่อ จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(66) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - ละง ูตอน 1 จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(67) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - ละง ูตอน 2 จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000             บาท
กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานและเพิ่มประสทิธิภาพทางหลวง 5,710,498,000         บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี ่- สะพานแม่กลาง จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 40,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชยีงใหม่ - ดอยนางแกว้ จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 45,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม ตอน 1 จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 50,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนอื - ขนุตาน จ.ลาํปาง  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1039 ตอน ดงสนัเงนิ - ขามแดง จ.ลาํปาง  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่าซาง - กิ่วสะไต จ.เชยีงราย  1 แห่ง 18,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้นเด่น - ท่าขา้วเปลอืก จ.เชยีงราย  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมติรภาพ 4 ทีเ่ชยีงของ

30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
35,000,000             บาท
30,000,000             บาท
50,000,000             บาท
40,000,000             บาท
15,000,000             บาท
37,000,000             บาท
20,000,000             บาท
35,000,000             บาท
20,000,000             บาท

จ.เชยีงราย  1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ส่แียกชา้งเผอืก - ปวั จ.น่าน  1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขนุหว้ยไคร ้ จ.พะเยา  1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม จ.แพร่  1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางก่มุ - วงัช้นิ จ.แพร่  1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางนอ้ย จ.นครพนม  1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 2427 ตอน ทางเขา้สนามบนิสกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง 
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2425 ตอน โคกศรทีอง - ตน้แหน จ.นครพนม  1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นคิมคาํสรอ้ย - หนองสูง จ.มกุดาหาร  1 แห่ง 
(17) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.สกลนคร  1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เด่อืศรคีนัไชย - หนองแวง จ.สกลนคร  1 แห่ง 
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนนิ - ส่แียก จ.สกลนคร  1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน กาํแพงเพชร - แกว้สุวรรณ จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง 
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชมุ - มอเจรญิ จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นํา้ดบิ - คยุประดู่ จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน หว้ยสม้ป่อย - เจดยีย์ุทธหตัถ ีจ.ตาก  1 แห่ง 
(24) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง ตอน 2 จ.ตาก  1 แห่ง 27,500,000             บาท

25,000,000             บาทสายทางหลวงหมายเลข 1267 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่ระเมิง จ.ตาก  1 แห่ง 
(26) สายทางหลวงหมายเลข 1048  ตอน หอรบ - สวรรคโลก  และ
สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตวด็ใน - วงัไมข้อน จ.สุโขทยั  1 แห่ง 35,000,000             บาท

          (25) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลดิหลวง - แม่เงา และ

          (63) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรสีะเกษ - ภเูงนิ จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง
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(27) สายทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทยั - ท่าฉนวน จ.สุโขทยั  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร จ.พจิติร  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมงั จ.พจิติร  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พษิณุโลก - รอ้งโพธิ์ จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 48,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 1372 ตอน หนองบวั - ไร่สทีอง จ.สุโขทยั  1 แห่ง 15,000,000             บาท
(33) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นํา้เทนิ - บ่อโพธิ์ จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน นํา้อ่าง - วงัผาชนั ตอน 2 จ.อตุรดติถ ์ 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(35) สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน นํา้อ่าง - วงัผาชนั ตอน 1 จ.อตุรดติถ ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(36) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ไร่ออ้ย - อตุรดติถ ์และ
สายทางหลวงหมายเลข 1104 ตอน ทางเขา้วงักะพี้ จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 40,000,000             บาท
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจรญิ - ปางไฮ และ
สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นาไพร - ม่วงเจด็ตน้ จ.อตุรดติถ ์ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(38) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งนํา้เตา้ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(39) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน บา้นกลาง - นํา้ดกุ จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(40) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรเีทพ จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(41) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรเีทพนอ้ย ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง 18,000,000             บาท
(42) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรเีทพนอ้ย ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(43) สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วงัสะพงุ - ตาวตาด จ.เลย  1 แห่ง 16,000,000             บาท
(44) สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บา้นใหม่ - นาดว้ง จ.เลย  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(45) สายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย - เหมอืงแพร่ จ.เลย  1 แห่ง 48,000,000             บาท
(46) สายทางหลวงหมายเลข 2479 ตอน นํา้แคม - ปากคาน จ.เลย  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(47) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรบีญุเรอืง - วงัหมืน่ จ.หนองบวัลาํภ ู 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(48) สายทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บา้นสะอาด จ.ขอนแก่น  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(49) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหนั - ผานกเคา้ จ.ขอนแก่น  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(50) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 จ.ขอนแก่น  1 แห่ง 15,000,000             บาท
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(52) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสาํราญ - คาํปิง จ.ชยัภมู ิ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(53) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นํา้ออ้ม - หนองบวัระเหว จ.ชยัภมู ิ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(54) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชยัภมู ิ- หว้ยยางดาํ จ.ชยัภมู ิ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(55) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คาํปิง - หนองบวัโคก จ.ชยัภมู ิ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(56) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม จ.กาฬสนิธุ ์ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(57) สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - นํา้ซมึ จ.อดุรธาน ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(58) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนองขอน จ.มหาสารคาม  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน รอ้ยเอด็ - หนองคูโคก จ.รอ้ยเอด็  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(60) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สงัขะ - บวัเชด จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(61) สายทางหลวงหมายเลข 2262 ตอน สาํโรงทาบ - ม่วงหมาก จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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(62) สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(63) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลาํพงัชู จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(64) สายทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศรณีรงค ์- สงัขะ จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(65) สายทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบรุรีนิทร ์จ.สุรนิทร ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(66) สายทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขยีว - หนองผอื จ.อบุลราชธาน ี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(67) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนนิ - ตลาดไทร จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(68) สายทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(69) สายทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองคาํ - ดอนไผ่ จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(70) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ ตอน 1 จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(71) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ ตอน 2 จ.นครราชสมีา  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(72) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(73) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน  เกษตรชยั - ตาคล ีจ.นครสวรรค ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(74) สายทางหลวงหมายเลข 360 ตอน ทางเขา้เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(75) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว ตอน 2 จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(76) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(77) สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป - พระแสง จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(78) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาวง - หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(79) สายทางหลวงหมายเลข 421 ตอน กาเนะ๊ - สตูล จ.สตูล 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(80) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พงัโคน - เดือ่ศรคีนัไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(81) สายทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง้ - บ่อไร่ จ. ตราด 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(82) สายทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขนุทด - หนองกรวด จ. นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(83) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้เทพา - ธารครี ีตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(84) สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน  ศรมีหาโพธ ิ- พญาจ่าย ตอน 2 จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(85) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ ตอน 3 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(86) สายทางหลวงหมายเลข 224  ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(87) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนนอ้ย - ชมุพวง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(88) สายทางหลวงหมายเลข 4095 ตอน สะบา้ยอ้ย - เขาแดง จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(89) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 44,000,000             บาท
(90) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนนิสวา่ง - หนองนา จ. พจิติร 1 แห่ง 38,000,000             บาท
(91) สายทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - หา้งฉตัร จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(92) สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กดุชมุ - เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(93) สายทางหลวงหมายเลข  3158 ตอน แสนตุง้ - หนองบวั จ.ตราด 1 แห่ง 39,000,000             บาท
(94) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม ตอน 2 จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 19,998,000             บาท
(95) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน หนองกี่ - โนนศรคูีณ ตอน 1 จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(96) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน หนองกี่ - โนนศรคูีณ ตอน 2 จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(97) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน  สุวรรณภมู ิ- สาหร่าย จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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(98) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบรุ ี- หงาว และทางหลวงหมายเลข 412
ตอน ทางเขา้ระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(99) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หว้ยยางคาํ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหลม่ จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท
(100) สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(101) สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาค่าย - เขาปีบ จ.ชมุพร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(102) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลาํนํา้ช ี- บา้นพม่า จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(103) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บา้นตาล - เขาธง จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(104) สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - นอ้ยสะแกกวน จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(105) สายทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน หว้ยตะกัว่ - พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(106) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน คูเมอืง - ลาํนํา้มลู จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(107) สายทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน - หว้ยเสว จ.บรุรีมัย ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(108) สายทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ศรมีหาโพธ ิ- พญาจ่าย ตอน 1 จ.ปราจนีบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(109) สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วฒันานคร - โคคลาน จ.สระแกว้  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(110) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค ์- โกรกพระ ตอน 2 จ.นครสวรรค ์ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(111) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค ์- โกรกพระ ตอน 1 จ.นครสวรรค ์ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(112) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลบั - ม่วงค่อม จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(113) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนคิมสรา้งตนเอง - แยกพฒันานคิม จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 36,000,000             บาท
(114) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน นํา้ตกวงักา้นเหลอืง - ลาํนารายณ์ จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(115) สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนํา้ใส - ปางโก จ.ลพบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(116) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดีย่ว - ซบับอน จ.สระบรุ ี 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(117) สายทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หนา้พระลาน - บา้นครวั จ.สระบรุ ี 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(118) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน วดักระดงังา - บา้นมา้  จ.สงิหบ์รุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(119) สายทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน ดงมะขามเทศ - บางระจนั จ.สงิหบ์รุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(120) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ด่านมะขามเตี้ย - กาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(121) สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนยีด - ทุ่งมะสงัข ์จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(122) สายทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(123) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน จ.ชยันาท  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(124) สายทางหลวงหมายเลข 3597 ตอน บางปลามา้ - วงัตาเพชร จ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(125) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบรุ ี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(126) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกทีด่นิ - ไชโย จ.อ่างทอง  1 แห่ง 40,000,000             บาท
(127) สายทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(128) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน กะบกเตี้ย - แยกหูชา้ง จ.อทุยัธาน ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(129) สายทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรงั - เขาพะแวง จ.อทุยัธาน ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(130) สายทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหมอ้ - ท่าซงุ จ.อทุยัธาน ี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(131) สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน คลองระพพีฒัน ์- บงึคาํพรอ้ย จ.ปทมุธาน ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(132) สายทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพล ีจ.สมทุรปราการ  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(133) สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหย ัง่ จ.จนัทบรุ ี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
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(134) สายทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หวัไผ่ - ชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(135) สายทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรอื - สาํนกัตะแบก จ.ชลบรุ ี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(136) สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(137) สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล ตอน 2 จ.ระยอง  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(138) สายทางหลวงหมายเลข 4112 ตอน สีแ่ยกละแม - สวนแตง จ.ชมุพร  1 แห่ง 35,000,000             บาท
(139) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุพร  1 แห่ง 20,000,000             บาท
(140) สายทางหลวงหมายเลข 3297 ตอน หนองปลาไหล - ดอนตูม จ.นครปฐม  1 แห่ง 50,000,000             บาท
(141) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยทรายใต ้- วงัยาว ตอน 1 จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(142) สายทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบรุ ี- หาดเจา้สาํราญ จ.เพชรบรุ ี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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              (143) สายทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น จ.ราชบุรี  1 แห่ง
(144) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้พุ - เหมอืงผาปกคา้งคาว จ.ราชบรุี  1 แห่ง
(145) สายทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน เจด็เสมยีน - โคกหมอ้ จ.ราชบรุี  1 แห่ง
(146) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1 จ.สมทุรสงคราม  1 แห่ง 
(147) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 2 จ.สมทุรสงคราม  1 แห่ง 
(148) สายทางหลวงหมายเลข 4140 ตอน ท่าศาลา - นบพติาํ จ.นครศรธีรรมราช  1 แห่ง
(149) สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ท่งุสง - ท่งุใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช  1 แห่ง
(150) สายทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บา้นตูล จ.นครศรธีรรมราช  1 แห่ง
(151) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ส่แียกโพธ์ทิอง - พทัลงุ จ.พทัลงุ  1 แห่ง
(152) สายทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชงิสมอ - พมุเรยีง จ.สุราษฎรธ์านี  1 แห่ง
(153) สายทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสบิ - บา้นกรูด จ.สุราษฎรธ์านี  1 แห่ง
(154) สายทางหลวงหมายเลข 4178 ตอน นํา้เกล้ยีง - หนองดกุ จ.สุราษฎรธ์านี  1 แห่ง
(155) สายทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน หว้ยนํา้ขาว - เกาะกลาง จ.กระบ่ี  1 แห่ง
(156) สายทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรงั - สเิกา จ.ตรงั  1 แห่ง
(157) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ตน้ชด ตอน 1 จ.ตรงั  1 แห่ง
(158) สายทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ตน้ชด ตอน 2 จ.ตรงั  1 แห่ง
(159) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย  ์ตอน 1 จ.ภเูก็ต 1 แห่ง
(160) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย  ์ตอน 2 จ.ภเูก็ต 1 แห่ง
(161) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง  1 แห่ง
(162) สายทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสก้ีมิ - เขาค่าย จ.ระนอง  1 แห่ง
(163) สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนงัตายอ - จอืมอ จ.นราธวิาส  1 แห่ง
(164) สายทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโละ๊หะลอ - ศรสีาคร จ.นราธวิาส  1 แห่ง
(165) สายทางหลวงหมายเลข 4084 ตอน นราธวิาส - สะปอม จ.นราธวิาส  1 แห่ง
(166) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกต ุ- ป่าพอ้ ตอน 1 จ.ปตัตานี  1 แห่ง
(167) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่าพอ้ ตอน 2 จ.ปตัตานี  1 แห่ง
(168) สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วงัพญา จ.ยะลา  1 แห่ง 45,000,000             บาท
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(171) สายทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลงั จ.สงขลา  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(172) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้เทพา - ธารครี ีตอน 1 จ.สงขลา  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(173) สายทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นคิมควนกาหลง - นาโตะ๊ขนุ จ.สตูล  1 แห่ง 25,000,000             บาท
(174) สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สาํเภาทอง - สนัตสิุข จ.ลาํปาง 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(175) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลอื - เฉลมิพระเกยีรต ิจ.น่าน 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(176) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน  ทางเลีย่งเมอืงกาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(177) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน  หว้ยบง - แม่สลดิหลวง ตอน 1 จ.ตาก  1 แห่ง 55,000,000             บาท
(178) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกลุา - พษิณุโลก จ. พษิณุโลก 2 แห่ง 15,000,000             บาท
(179) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วดัโบสถ ์ตอน 1 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(180) สายทางหลวงหมายเลข 1086  ตอน มะขามสูง - วดัโบสถ ์ตอน 2 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(181) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - บุ่งนํา้เตา้ ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(182) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท่าเดือ่ - ชมุแพ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(183) สายทางหลวงหมายเลข 229 ตอน มญัจาครี ี- หว้ยสามหมอ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(184) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน  ยางสสีุราช - หว้ยพลบัพลา จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(185) สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน  กนัทรลกัษ ์- กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(186) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน  ตาฮะ - จอมพระ จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(187) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน  สะพานคลองลาํเซ - ปทมุราชวงศา จ.อาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 95,000,000             บาท
(188) สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน  ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
กจิกรรมก่อสรา้ง ปรบัปรงุ สะพานและอาคารระบายน้ํา 1,562,000,000         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

           รวม 37 รายการ (รวม 39 หน่วย) 134,300,000            บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิด๊หลวง - แม่ซา จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้น - นาหวาย จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 15,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรชีมุ  -  แม่ทะ จ.ลาํปาง  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวด - แม่กา จ.ลาํปาง  1 แห่ง 10,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย จ.น่าน  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา  1 แห่ง 13,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลีย่งเมอืงแพร่ จ.แพร่  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สรา้งคอ้ - สกลนคร จ.สกลนคร  1 แห่ง 10,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากดง - นครชมุ จ.กาํแพงเพชร  1 แห่ง 10,000,000             บาท

11,000,000             บาท              (11) สายทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล จ.ตาก  2 แห่ง 
(12) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สอด - หว้ยบง จ.ตาก  1 แห่ง 15,000,000             บาท

         (170) สายทางหลวงหมายเลข 4326 ตอน เบตง - บา้น กม.17 จ.ยะลา  1 แห่ง
         (169) สายทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โตะ๊ปะเกะ๊ จ.ยะลา  1 แห่ง
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20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
20,000,000             บาท
12,000,000             บาท
15,000,000             บาท
10,000,000             บาท
10,000,000             บาท
25,000,000             บาท
25,000,000             บาท
12,000,000             บาท
10,000,000             บาท
25,000,000             บาท
29,000,000             บาท
10,000,000             บาท
20,000,000             บาท
25,000,000             บาท
25,000,000             บาท
15,000,000             บาท
12,000,000             บาท

25,000,000             บาท

(13) สายทางหลวงหมายเลข 1167 ตอน แม่กลองใหม่ - เขตแดนไทย/พม่า จ.ตาก  1 แห่ง 
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วงัสสูีบ - เข่อืนสริกิต์ิิ จ.อตุรดติถ์  1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1106 ตอน วงัสสูีบ - ผาเลอืด จ.อตุรดติถ์  2 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บวัตาร่งุ - ลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย์  1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วงัแคน - สงเปือย จ.เลย  1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคาํไฮ - วงัสาํราญ จ.หนองบวัลาํภ ู 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2315 ตอน หนองววัซอ - อูบมงุ จ.อดุรธานี  1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น  1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน อดุรธาน ี- นคิมเชยีงพณิ จ.อดุรธานี  1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผา้ออ้ม - กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์  1 แห่ง 
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กดุชมุ จ.ยโสธร  1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลาํพงัชู จ.สุรนิทร์  1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ลอือาํนาจ - หนองยอ จ.อบุลราชธานี  1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชมุพวง จ.นครราชสมีา  1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หวัถนน - บรุรีมัย์ จ.บรุรีมัย์  1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน หนองขมาร - สตกึ จ.บรุรีมัย์  1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกร ี- ถนนสุด จ.นครสวรรค์  1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคลี ตอน 1 จ.นครสวรรค์  3 แห่ง 
(32) สายทางหลวงหมายเลข 3019 ตอน สามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทยีม

จ.ลพบุรี  1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 362 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุี

25,000,000             บาท
20,000,000             บาท
12,000,000             บาท
10,000,000             บาท
35,000,000             บาท
12,000,000             บาท
16,000,000             บาท
25,000,000             บาท
17,700,000             บาท
25,000,000             บาท
10,000,000             บาท
11,000,000             บาท
15,000,000             บาท
15,000,000             บาท

และสายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี  1 แห่ง 
(34) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชมุพร  1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน ส่แียกปฐมพร - แยกหมอเลก็ จ.ชมุพร  1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - หว้ยทรายใต  ้จ.เพชรบรุี  1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ลานข่อย - ไมเ้สยีบ จ.นครศรธีรรมราช  1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน หว้ยทราย - ปากพะยูน จ.พทัลงุ  1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางนํา้จดื - ตะกกุเหนอื จ.สุราษฎรธ์าน ี 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนอื จ.พงังา  1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรยีง - พนม จ.พงังา  1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองหวะ - พงัลา จ.สงขลา  1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ท่งุหวงั จ.สงขลา  1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้เทพา - ธารครีี จ.สงขลา  1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บา้นนา - ละงู จ.สตูล  1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม จ.พษิณุโลก  1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พษิณุโลก - บางกระท่มุ จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 18,500,000             บาท
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(48) สายทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทบัยายเชยีง - พรหมพริาม จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 17,000,000             บาท

(49) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก  1 แห่ง 11,000,000             บาท

12,500,000             บาท

(51) สายทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจา้ตาก - นาโบสถ ์จ.ตาก  1 แห่ง 17,500,000             บาท

(52) สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก จ.สุโขทยั  2 แห่ง 17,000,000             บาท

(53) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภแูยง - ปางชา้ง จ.น่าน  1 แห่ง 18,500,000             บาท

(54) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย - ตาฮะ จ.สุรนิทร ์ 2 แห่ง 48,000,000             บาท

(55) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อดุรธาน ี 8 แห่ง 40,000,000             บาท

(56) สายทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา  2 แห่ง 22,000,000             บาท

(57) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภมู ิ- สาหร่าย จ.รอ้ยเอด็  2 แห่ง 29,500,000             บาท

(58) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมยีง - หนิโคน จ.สุรนิทร ์ 6 แห่ง 23,500,000             บาท

(59) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีจ.สุพรรณบรุ ี 1 แห่ง 27,000,000             บาท

(60) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 1 แห่ง 35,000,000             บาท

15,000,000             บาท

(62) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีตอน 2 จ.นครสวรรค ์ 3 แห่ง 11,000,000             บาท

(63) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นํา้สาดเหนอื - หนองกลบั จ.นครสวรรค ์ 4 แห่ง 25,500,000             บาท

(64) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพพีฒัน ์- ทางแยกต่างระดบัวงันอ้ย

จ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 31,000,000             บาท

(65) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน นํา้พ ุ- เหมอืงผาปกคา้งคาว จ.ราชบรุ ี 5 แห่ง 21,500,000             บาท

(66) สายทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมครี ี- นบพติาํ จ.นครศรธีรรมราช  2 แห่ง 47,500,000             บาท

(67) สายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บา้นช่อง - หาดเลา จ.ตรงั  3 แห่ง 32,500,000             บาท

(68) สายทางหลวงหมายเลข 4261 ตอน ป่าเตยีว - ทุ่งค่าย จ.ตรงั  2 แห่ง 18,500,000             บาท

(69) สายทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง จ.ตรงั  2 แห่ง 15,500,000             บาท

(70) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 15,000,000             บาท

(71) สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจกัร จ.ลาํพนู 1 แห่ง 30,000,000             บาท

(72) สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกงุใหญ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(73) สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดบัลาดหลมุแกว้ - แยกนพวงศ ์จ.ปทมุธาน ี1 แห่ง 10,000,000             บาท

         (50) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน รอ้งโพธิ์ - วงัทอง จ.พษิณุโลก  1 แห่ง

         (61) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสาํโรง - หนองม่วง จ.ลพบรุ ี 2 แห่ง
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53,602,600             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 53,602,600             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 53,602,600             บาท

(1) การจดัเตรยีมเอกสารและใหค้าํปรกึษาในการคดัเลอืกเอกชนเขา้ลงทนุ 

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/

มาเลเซยี 13,286,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,287,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,286,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,286,300             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,715,000             บาท

(2) การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายวงแหวนกาญจนาภเิษก

ดา้นตะวนัตก 21,724,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 32,065,900             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,341,100            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,724,800             บาท

(3) การศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงทางยกระดบัช่วงศรนีครนิทร ์- 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 18,591,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 27,441,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,850,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,591,500             บาท

383,890,000           บาท

1. งบลงทนุ 383,890,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 383,890,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 383,890,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 383,890,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

        รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 28,990,000             บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ลอ้งออ้ - เมอืงงาม จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 10,000,000             บาท

18,500,000             บาท

(4) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง จ.สกลนคร 1 แห่ง 10,900,000             บาท

(5) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยนํา้รนิ ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง 13,500,000             บาท

         (3) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บา้นตอ้ง , สายทางหลวง

         หมายเลข 2030 ตอน ทางเลีย่งองคพ์ระธาต ุและสายทางหลวงหมายเลข 

         2425 ตอน โคกศรทีอง - ตน้แหน จ.นครพนม 3 แห่ง

โครงการ : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

โครงการ : โครงการปรบัปรงุการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภยั
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(6) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยกอนุสาวรยีพ่์อขนุผาเมอืง 
ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นคิมเชยีงพณิ - หนองบวัลาํภ ูจ.อดุรธาน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นลี ่- สีแ่ยกโรงตม้ ตอน 2 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่และ
สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นลี ่- สีแ่ยกโรงตม้ จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสนิธุ ์- ลาํช ีจ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชงิบนัไดเขาพระวหิารตอน
 2 จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลงิ - ปราสาท จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 40,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - 
แขวงทางหลวงนครราชสมีาที ่1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บา้นใน - บา้นโฉ จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลงุ - ละง ูจ.สตูล 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 206 ตอน ตลาดแค - วงัหนิ จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท

57,140,800             บาท
1. งบลงทนุ 57,140,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,140,800             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,140,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 56,506,000             บาท
(1) ปรบัปรงุทางแยกต่างระดบัฉิมพลแีละพทุธมณฑลสาย 4 กรงุเทพมหานคร 2 แห่ง 56,506,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 197,006,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,500,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,506,000             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 634,800                บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 634,800                บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

684



โครงการ : โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน้ําหนกั 1,263,664,000 บาท
1. งบลงทนุ 1,263,664,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,263,664,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,263,664,000         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 49,770,000             บาท
(1) ค่างานปรบัปรงุและเพิม่ศกัยภาพของสถานตีรวจสอบนํา้หนกัดอยหลอ่ 
(ขาเขา้) จ.เชยีงใหม่  1 แห่ง 49,770,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 1,213,894,000         บาท
(1) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
อบุลราชธาน ีทางหลวงหมายเลข 2178  ตอน  วารนิชาํราบ - 
หนองงเูหลอืม กม. ที ่ 16+500 จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 20,973,000             บาท
(2) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
นครสวรรค ์ทางหลวงหมายเลข  11 ตอน  อนิทรบ์รุ ี- ตากฟ้า  
กม. ที ่ 0+000 - 14+600 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,973,000             บาท
(3) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check ลาํปาง
 ทางหลวงหมายเลข 106   ตอน พหลโยธนิ - ลาํพนู จ.ลาํปาง 1 แห่ง 20,973,000             บาท
(4) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check
 กาํแพงเพชร ทางหลวงหมายเลข 1280  ตอน ทุ่งมหาชยั - บงึสามคัค ี
จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 20,973,000             บาท

20,973,000             บาท
(6) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check
 อบุลราชธาน ีทางหลวงหมายเลข 217  ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็  
จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 20,973,000             บาท
(7) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
สุราษฎรธ์าน ีทางหลวงหมายเลข 401  ตอน บางกุง้ - เขาหวัชา้ง  
จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 20,973,000             บาท
(8) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check
 พษิณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065  ตอน หนองกลุา - พษิณุโลก  
จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,973,000             บาท
(9) ค่างานปรบัปรงุและเพิม่ศกัยภาพของสถานตีรวจสอบนํา้หนกัสคีิ้ว 
(ขาเขา้) จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 59,650,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,650,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 59,650,000             บาท

            (5) ค่างานก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check ขอนแก่น
            ทางหลวงหมายเลข 12  ตอน คอนสาร - ชมุแพ  จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
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(10) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) บรุรีมัย ์
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ประโคนชยั - จรอกใหญ่ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 90,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 226,100,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 45,540,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,160,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,400,000             บาท

(11) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) ขอนแก่น 
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน  หนิลาด -  โนนสะอาด 
ที ่กม.374+669 - 375+169 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 98,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 247,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 99,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,500,000             บาท

(12) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) สุรนิทร ์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม - จอมพระ 
ที ่กม. 146 + 108 - 147 + 408 จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,304,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,304,000             บาท

(13) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรงุ
สถานตีรวจสอบนํา้หนกัท่าแซะ (ขาออก)  จ.ชมุพร  1 แห่ง 70,276,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 188,306,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,276,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 80,030,000             บาท

(14) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรงุ
สถานตีรวจสอบนํา้หนกัอบุลราชธาน ี(ขาออก) จ.อบุลราชธาน ี 1 แห่ง 60,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,982,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,382,000             บาท
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(15) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรงุ
สถานตีรวจสอบนํา้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค ์  1 แห่ง 57,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,280,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,880,000             บาท

(16) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัอดุรธาน ีทางหลวงหมายเลข 2 
ตอน นํา้ฆอ้ง - อดุรธาน ีจ.อดุรธาน ี  1 แห่ง 87,980,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,423,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 87,980,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 119,442,900            บาท

(17) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน แยกอนุสาวรยีพ่์อขนุผาเมอืง - นํา้ดกุ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง 82,471,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 249,213,100            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 82,471,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 114,741,900            บาท

(18) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกักาํแพงเพชร (ขาเขา้) ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน ปากดง - นครชมุ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 51,893,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท

(19) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัอบุลราชธาน ีทางหลวงหมายเลข 217 
ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ จ.อบุลราชธาน ี1 แห่ง 51,893,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท
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(20) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกักาํแพงเพชร (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1
 ตอน ปากดง - นครชมุ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 51,893,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 103,786,000            บาท

(21) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัศรสีะเกษ ทางหลวงหมายเลข 24 
ตอน ขขุนัธ ์- กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ  1 แห่ง 43,892,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 219,461,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,892,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 87,784,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 87,784,400             บาท

(22) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัปราจนีบรุ ีทางหลวงหมายเลข 304
ตอน กบนิทรบ์รุ ี- นครราชสมีา จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 39,892,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 199,461,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,892,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,784,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 79,784,600             บาท

(23) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัมกุดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 
ตอน คาํพอก - มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 29,892,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,461,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,892,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,784,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,784,400             บาท

(24) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานตีรวจสอบนํา้หนกัพงังา ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีจ.พงังา 1 แห่ง 51,892,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,461,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,892,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 103,784,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 103,784,400            บาท
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(25) ค่าก่อสรา้งสถานตีรวจสอบนํา้หนกัเลย พรอ้มท ัง้จดุจอดพกัรถบรรทกุ

(Truck rest area)  ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน อ.วงัสะพงุ จ.เลย  1 แห่ง 27,692,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 138,461,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,692,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 55,384,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,384,400             บาท

(26) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) และเพิม่ศกัยภาพ

ของสถานตีรวจสอบนํา้หนกัมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 

ตอน จดุสุดทางเลีย่งเมอืงบา้นไผ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 29,892,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 149,460,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,892,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 59,784,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 59,784,000             บาท

966,914,000           บาท

1. งบลงทนุ 966,914,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 966,914,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 966,914,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 959,296,400            บาท

(1) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ 

(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั

กรงุเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 959,296,400            บาท

(1.1) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ

(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน1

กรงุเทพมหานคร 3.194 กม. 365,873,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,994,400,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 800,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 365,873,300            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,131,746,700         บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,696,780,000         บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
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(1.2) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ

(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั

ตอน 2 จ.สมทุรสาคร 4.107 กม. 365,531,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,991,986,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 800,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 365,531,400            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,131,062,700         บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,695,391,900         บาท

(1.3) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ

(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 

จ.สมทุรสาคร 2.329 กม. 227,891,700            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,491,000,000         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 500,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 227,891,700            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 705,783,300            บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,057,325,000         บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 7,617,600              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,617,600              บาท

575,070,000           บาท

1. งบลงทนุ 575,070,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 575,070,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 575,070,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 575,070,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 483 รายการ (รวม 700 หน่วย) 550,070,000            บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(3) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก ตอน 2 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน
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300,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 300,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 300,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 300,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 300,000,000            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 56 รายการ 239,000,000            บาท

(2) ค่าปรบัปรงุงานอาํนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 12,000,000             บาท
(3) ค่าปรบัปรงุงานอาํนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงแพร่ 12,000,000             บาท
(4) ค่าปรบัปรงุงานอาํนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงนครศรธีรรมราชที ่2 (ทุ่งสง) 12,000,000             บาท
(5) ค่าปรบัปรงุงานอาํนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงปตัตานี 10,000,000             บาท
(6) ค่าปรบัปรงุงานอาํนวยความปลอดภยัแขวงทางหลวงยะลา 15,000,000             บาท

1,425,619,200         บาท
1. งบลงทนุ 1,425,619,200         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,425,619,200         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,425,619,200         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,343,995,200         บาท
(1) สะพานในสายทาง สป.4010 เชื่อม ทล.3243 - เขตบางขนุเทยีน 
อ.พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 664 ม. 92,258,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 406,989,800           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 94,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,427,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 149,904,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,258,800             บาท

(2) สะพานขา้มลาํมลู อ.สตกึ จ.บรุรีมัย ์310 ม. 41,144,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,404,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,252,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,144,000             บาท

(3) สะพานขา้มลาํนํา้พอง อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น 155 ม. 18,248,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,820,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,190,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,380,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,248,800             บาท

กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพฒันาโครงข่ายสะพาน

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง
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(4) สะพานขา้มลาํนํา้ช ีอ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 190 ม. 12,203,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,444,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,353,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,203,000             บาท

(5) สะพานขา้มหว้ยขะยูง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 220 ม. 20,936,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,252,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,942,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,374,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,936,200             บาท

(6) สะพานขา้มลาํหว้ยตาเทยีว อ.พนา จ.อาํนาจเจรญิ 140 ม. 12,987,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,380,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,161,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,231,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,987,000             บาท

(7) สะพานในสายทาง อบ.3058 แยก ทล.231 - ขา้มลาํมลูนอ้ย อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี160 ม. 17,082,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,849,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,054,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,711,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,082,700             บาท

(8) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พจิติร 210 ม. 11,191,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,788,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,532,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,064,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,191,400             บาท

(9) สะพานขา้มแม่นํา้ยม อ.ศรสีาํโรง จ.สุโขทยั 130 ม. 7,153,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,249,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,738,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,357,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,153,600              บาท

(10) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.ท่าปลา จ.อตุรดติถ ์270 ม. 18,434,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,358,800             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,878,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,046,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,434,400             บาท
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(11) สะพานขา้มคลองยนั อ.วภิาวด ีจ.สุราษฎรธ์าน ี130 ม. 13,899,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,897,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,903,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,899,000             บาท

(12) สะพานขา้มคลองพระปรง อ.เมอืง จ.สระแกว้ 100 ม. 6,481,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,430,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,415,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,533,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,481,500              บาท

(13) สะพานขา้มแม่นํา้สงคราม อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 200 ม. 24,715,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,145,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,371,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,059,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,715,000             บาท

(14) สะพานขา้มหว้ยบงัอี ่อ.นคิมคาํสรอ้ย จ.มกุดาหาร 180 ม. 10,039,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,488,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,149,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,299,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,039,200             บาท

(15) สะพานขา้มลาํนํา้ยาม อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร 160 ม. 18,788,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,199,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,855,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,555,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,788,800             บาท

(16) สะพานขา้มลาํหว้ยยาง อ.นาเยยี จ.อบุลราชธาน ี150 ม. 11,862,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,904,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,161,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,879,800              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,862,400             บาท

(17) สะพานขา้มลาํเซบก อ.ลอือาํนาจ จ.อาํนาจเจรญิ 80 ม. 6,261,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,230,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,995,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,972,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,261,500              บาท
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(18) สะพานขา้มคลองหมนุ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์าน ี80 ม. 10,734,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,078,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,961,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,382,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,734,300             บาท

(19) สะพานขา้มแม่นํา้นอ้ย อ.สรรคบรุ ีจ.ชยันาท 68 ม. 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,120,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,080,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท

(20) สะพานขา้มคลองเครอืหวาย อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุ ี60 ม. 11,898,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,398,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,898,000             บาท

(21) สะพานขา้มคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง 72 ม. 11,814,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,394,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,580,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,814,000             บาท

(22) สะพานขา้มลาํหว้ยทราย อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น 100 ม. 20,430,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,550,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,120,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,430,000             บาท

(23) สะพานขา้มลาํพลบัพลา อ.พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 60 ม. 17,030,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,170,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,140,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,030,000             บาท

(24) สะพานขา้มลาํนํา้ช ีอ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ 110 ม. 15,360,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,740,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,360,000             บาท

(25) สะพานขา้มแม่นํา้ปิง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 80 ม. 12,563,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,563,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,563,600             บาท

(26) สะพานขา้มแม่นํา้วงั อ.เมอืง จ.ลาํปาง 140 ม. 16,520,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,980,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,520,000             บาท
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(27) สะพานขา้มคลองมนิ อ.ฉวาง จ.นครศรธีรรมราช 60 ม. 12,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000             บาท

(28) สะพานขา้มคลองราง อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์าน ี100 ม. 22,437,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,037,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,437,000             บาท

(29) สะพานขา้มคลองตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 120 ม. 28,798,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,998,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,798,000             บาท

(30) สะพานขา้มคลองหนองปู อ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ี140 ม. 25,872,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,340,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,468,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,872,000             บาท

(31) สะพานขา้มคลองลาํพญาธาร อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี60 ม. 10,631,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,691,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,060,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,631,000             บาท

(32) สะพานขา้มคลองช ีอ.วงัวเิศษ จ.ตรงั 70 ม. 19,068,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,868,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,068,000             บาท

(33) สะพานขา้มคลองกะปง อ.กะปง จ.พงังา 60 ม. 12,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,180,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,080,000             บาท

(34) สะพานขา้มลาํนํา้ปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์100 ม. 25,532,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,940,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,408,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,532,000             บาท

(35) สะพานเขา้ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบรุ ีอ.เมอืง จ.สระบรุ ี670 ม. 54,967,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 274,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,967,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 163,033,000           บาท
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(36) สะพานขา้มคลองหว้ยแรง้ อ.เมอืง จ.ตราด 110 ม. 17,674,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,488,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,340,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,674,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,474,000             บาท

(37) สะพานขา้มหว้ยตะลยุ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์120 ม. 17,877,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,540,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,877,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,063,000             บาท

(38) สะพานขา้มลาํนํา้กวา้ง อ.เมอืง จ.ยโสธร 80 ม. 19,492,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,680,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,560,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,492,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,628,000              บาท

(39) สะพานขา้มหว้ยลาํซอม อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ี110 ม. 15,378,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,220,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,520,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,378,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,322,000              บาท

(40) สะพานขา้มแม่นํา้ป่าสกั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ์ 140 ม. 14,615,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,894,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,480,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,615,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,799,000             บาท

(41) สะพานขา้มคลองชงิ อ.กาบงั จ.ยะลา 120 ม. 23,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,500,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,500,000              บาท

(42) สะพานขา้มคลองตาํมะลงั อ.เมอืง จ.สตูล 801 ม. 44,801,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 433,190,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 102,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,801,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 286,389,000           บาท
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(43) สะพานขา้มแม่นํา้ฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 130 ม. 18,809,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,809,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,411,000             บาท

(44) สะพานขา้มหว้ยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 250 ม. 22,605,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,668,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,740,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,605,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,323,800             บาท

(45) สะพานขา้มลาํนํา้ยาม อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 80 ม. 17,328,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,920,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,328,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,192,000             บาท

(46) สะพานขา้มหว้ยลาํทราย อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี130 ม. 12,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,219,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,019,000             บาท

(47) สะพานขา้มคลองดู อ.ละง ูจ.สตูล 1,320 ม. 38,624,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 291,013,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,624,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 192,389,200           บาท

(48) สะพานขา้มลาํมาศ อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 170 ม. 14,742,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,674,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,742,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,932,000             บาท

(49) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์230 ม. 12,352,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,758,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,368,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,352,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,038,200             บาท
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(50) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 120 ม. 13,004,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,004,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 50,996,000             บาท

(51) สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนี อ.หนัคา จ.ชยันาท 100 ม. 5,560,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,560,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,240,000             บาท

(52) สะพานขา้มคลองชยันาท - ป่าสกั อ.หนองโดน จ.สระบรุ ี70 ม. 3,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(53) สะพานขา้มคลองพระสทงึ อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ี110 ม. 7,160,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,160,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,640,000             บาท

(54) สะพานขา้มลาํมลู อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 80 ม. 4,320,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,280,000             บาท

(55) สะพานขา้มลาํพงัชู อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม 60 ม. 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(56) สะพานขา้มคลองหว้ยใหญ่ อ.พรานกระต่าย จ.กาํแพงเพชร 60 ม. 6,560,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,560,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,240,000             บาท

(57) สะพานขา้มลาํนํา้แม่งดั อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่ 60 ม. 2,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 11,200,000             บาท

(58) สะพานขา้มลาํนํา้ลี้ อ.ลี้ จ.ลาํพนู 70 ม. 4,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000             บาท
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(59) สะพานขา้มคลองผนันํา้คลองชมุพร (กม.2+500) อ.เมอืง 
จ.ชมุพร 88 ม. 3,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

(60) สะพานขา้มคลองบางกระบอื อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 100 ม. 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(61) สะพานขา้มคลองนางเลศิ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี80 ม. 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(62) สะพานขา้มคลองแหง้ อ.เขาพนม จ.กระบี ่80 ม. 6,740,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,740,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,960,000             บาท

(63) สะพานขา้มหว้ยทอน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 100 ม. 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

(64) สะพานขา้มหว้ยปลาหาง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 60 ม. 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

(65) สะพานขา้มแม่นํา้ลาว อ.เมอืง จ.เชยีงราย 60 ม. 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(66) สะพานขา้มลาํนํา้มลู อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 80 ม. 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
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(67) สะพานขา้มคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 90 ม. 5,960,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,960,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,840,000             บาท

(68) สะพานขา้มแม่นํา้ปราจนีบรุ ีอ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุ ี120 ม. 5,880,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,880,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,520,000             บาท

(69) สะพานคู่ขนานขา้มคลองหวัถนน สาย สค.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 3423 - นคิมบา้นไร่ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 80 ม. 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(70) สะพานขา้มลาํช ีอ.เมอืง จ.สุรนิทร ์290 ม. 18,920,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 94,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,920,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,840,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 37,840,000             บาท

(71) สะพานขา้มแม่นํา้ช ีอ.ชนบท จ.ขอนแก่น 250 ม. 16,380,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 81,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,380,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,760,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,760,000             บาท

(72) สะพานขา้มลาํนํา้ยงั อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 195 ม. 10,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,200,000             บาท

(73) สะพานขา้มแม่นํา้ช ีอ.เมอืง จ.ยโสธร 270 ม. 14,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,400,000             บาท
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(74) สะพานขา้มหว้ยขะยุง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 180 ม. 12,760,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,760,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,520,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,520,000             บาท

(75) สะพานขา้มแม่นํา้โดมใหญ่ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธาน ี130 ม. 6,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,400,000             บาท

(76) สะพานขา้มแม่นํา้ปิง อ.เมอืง จ.ตาก 390 ม. 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(77) สะพานขา้มแม่นํา้แม่วงก ์อ.แม่วงก ์จ.นครสวรรค ์160 ม. 11,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(78) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พจิติร 170 ม. 8,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,300,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,600,000             บาท

(79) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 140 ม. 6,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,600,000             บาท

(80) สะพานขา้มแม่นํา้ยม อ.ศรสีชันาลยั จ.สุโขทยั 170 ม. 8,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,200,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,400,000             บาท
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(81) สะพานขา้มคลองตรอน อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์140 ม. 7,040,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,040,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,080,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,080,000             บาท

(82) สะพานขา้มคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎรธ์าน ี340 ม. 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(83) สะพานขา้มหว้ยพรมโหด อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 150 ม. 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(84) สะพานขา้มหว้ยหลวง อ.เพญ็ จ.อดุรธาน ี190 ม. 12,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,200,000             บาท

(85) สะพานขา้มลาํนํา้กํา่ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 260 ม. 13,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,400,000             บาท

(86) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 175 ม. 7,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

(87) สะพานขา้มแม่นํา้ยม อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 160 ม. 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(88) สะพานขา้มแม่นํา้ยวม อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน 150 ม. 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(89) สะพานขา้มหว้ยขนุแกว้ อ.หว้ยคต จ.อทุยัธาน ี150 ม. 8,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(90) สะพานขา้มลาํนํา้ช ีอ.พระยนื จ.ขอนแก่น 180 ม. 11,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(91) สะพานขา้มแม่นํา้ช ีอ.ธวชับรุ ีจ.รอ้ยเอด็ 150 ม. 11,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,600,000             บาท

(92) สะพานขา้มลาํนํา้มลู อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 200 ม. 11,952,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,760,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,952,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,904,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,904,000             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคมุงาน 25,437,000             บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย) 25,437,000             บาท
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1.1.1.3 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 56,187,000             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 11 รายการ 31,690,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัทาํแผนแม่บทพฒันาโครงข่ายสะพานและ
ถนนต่อเชื่อมในภมูภิาค ระยะที ่1 20,000,000             บาท
(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองตาํมะลงั อ.เมอืง 
จ.สตูล 2,831,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,025,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,805,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,831,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,389,000              บาท

(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองดู อ.ละง ูจ.สตูล 1,666,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,250,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,666,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,934,000              บาท

6,886,597,700         บาท
1. งบลงทนุ 6,886,597,700         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,886,597,700         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,886,597,700         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 6,715,543,000         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 129 รายการ (รวม 149.156 หน่วย) 969,633,000           บาท

(2) ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.กดุแห่ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 1.713 กม. 14,000,000             บาท
(3) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ลาดบวัหลวง อ.ไทรนอ้ย 
จ.นนทบรุ ี0.465 กม. 15,000,000             บาท
(4) ถนนสายแยก ทล.9 - อาํเภอไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี0.550 กม. 15,000,000             บาท
(5) ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.340 อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี0.730 กม. 15,000,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง
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(6) ถนนสายแยก ทช.นบ.5027 - บ.หนองเพรางาย อ.ไทรนอ้ย 
จ.นนทบรุ ี1.312 กม. 14,370,000             บาท
(7) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหนึ่ง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี
1.300 กม. 15,000,000             บาท
(8) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.เจา้เฟ่ือง อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรุ ี
0.720 กม. 15,000,000             บาท
(9) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธาน ี
0.850 กม. 15,000,000             บาท
(10) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธาน ี
1.000 กม. 15,000,000             บาท
(11) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ี
0.800 กม. 20,200,000             บาท
(12) ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ี
1.000 กม. 17,500,000             บาท
(13) ถนนสายแยก ทล.305 - คลองแสนแสบ อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธาน ี
0.950 กม. 15,000,000             บาท
(14) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คูบางหลวง อ.ลาดหลมุแกว้ จ.ปทมุธาน ี
0.770 กม. 12,000,000             บาท
(15) ถนนภายในสาํนกังานทางหลวงชนบทที ่1 (ปทมุธาน)ี อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทมุธาน ี0.630 กม. 15,000,000             บาท
(16) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสบิสองสายกลาง อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทมุธาน ี1.100 กม. 15,000,000             บาท
(17) ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลอง 12 ฝัง่ตะวนัออก อ.หนองเสอื 
จ.ปทมุธาน ี1.700 กม. 15,000,000             บาท
(18) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองแค อ.หนองเสอื จ.ปทมุธาน ี
1.170 กม. 15,000,000             บาท
(19) ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลอง 10 ฝัง่ตะวนัออก อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทมุธาน ี1.100 กม. 15,000,000             บาท
(20) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.อทุยั จ.พระนครศรอียุธยา 
1.300 กม. 18,000,000             บาท
(21) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรอื จ.พระนครศรอียุธยา 
1.700 กม. 15,000,000             บาท
(22) ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลาํไทร อ.อทุยั จ.พระนครศรอียุธยา 
1.250 กม. 16,000,000             บาท
(23) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไมต้รา อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรอียุธยา 0.700 กม. 49,870,000             บาท
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(24) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองกรวย อ.ภาช ีจ.พระนครศรอียุธยา 
2.150 กม. 48,900,000             บาท
(25) ถนนสายแยก ทล.3263 - บ.ป้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 
2.550 กม. 40,000,000             บาท
(26) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางหา้รอ้ย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 
2.350 กม. 25,000,000             บาท
(27) ถนนสายแยก ทล.334 - บ.อนิทประมลู อ.เมอืง จ.อ่างทอง 
2.050 กม. 20,500,000             บาท
(28) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.มหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1.374 กม. 32,000,000             บาท
(29) ถนนสายแยก ทล.34 - โรงเรยีนคลองหลมุลกึ อ.บางบ่อ 
จ.สมทุรปราการ 0.670 กม. 14,500,000             บาท
(30) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนิซอ้น อ.พฒันานคิม จ.ลพบรุ ี2.356 กม. 35,436,000             บาท
(31) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เขากระทงิ อ.หนองม่วง จ.ลพบรุ ี2.000 กม. 14,000,000             บาท
(32) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นํา้ซบั อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี1.500 กม. 20,000,000             บาท
(33) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.วงัเพลงิ อ.พฒันานคิม จ.ลพบรุ ี1.500 กม. 19,340,000             บาท
(34) ถนนสายแยก ทล.3016 - บ.ท่าลาน (ตอนสระบรุ)ี อ.บา้นหมอ 
จ.สระบรุ ี1.150 กม. 14,900,000             บาท
(35) ถนนสายแยก ทล.362 - บ.หาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี
2.000 กม. 14,900,000             บาท
(36) ถนนสายแยก ทล.1 (กม.ที ่274+030) - แยก ทล.1 (กม.ที ่297+495) 
อ.เมอืง จ.ชยันาท 2.000 กม. 20,447,000             บาท
(37) ถนนสายแยก ทล.3211 - แยก ทช.ชน.5016 อ.หนัคา จ.ชยันาท 
2.175 กม. 20,300,000             บาท
(38) ถนนสายแยก ทล.32 - บ.กลาง อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี1.400 กม. 12,500,000             บาท
(39) ถนนสายแยก ทล.311 - เทศบาลอนิทรบ์รุ ีอ.เมอืง จ.สงิหบ์รุ ี
1.492 กม. 15,000,000             บาท
(40) ถนนสายแยก ทล.309 - บ.ท่าขา้ม อ.ท่าชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี1.530 กม. 15,000,000             บาท
(41) ถนนสายแยก ทล.3033 - บ.สวนมะม่วง อ.พรหมบรุ ีจ.สงิหบ์รุ ี
1.825 กม. 20,000,000             บาท
(42) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บงึ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี0.700 กม. 13,600,000             บาท
(43) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรเีจรญิทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี
2.000 กม. 11,700,000             บาท
(44) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.หวักญุแจ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี1.175 กม. 13,500,000             บาท
(45) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี2.000 กม. 14,000,000             บาท
(46) ถนนสายแยก ทล.3240 - บ.โรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี1.430 กม. 13,700,000             บาท
(47) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.กระบกคู่ อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี1.800 กม. 14,900,000             บาท
(48) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.ไร่ อ.พนสันคิม จ.ชลบรุ ี2.300 กม. 14,000,000             บาท
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(49) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.เขาพรกิ อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี2.000 กม. 12,600,000             บาท
(50) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.หนองใหญ่ทบัเจก็ อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี
2.000 กม. 12,600,000             บาท
(51) ถนนสายแยก ทช.ชบ.4017 - บ.คลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี2.055 กม. 14,000,000             บาท
(52) ถนนสายแยก ทช.ชบ.5021 - บ.เขาชะอางค ์อ.บ่อทอง จ.ชลบรุ ี
2.000 กม. 11,000,000             บาท
(53) ถนนสายแยก ทช.ชบ.3007 - บ.หนองไผ่แกว้ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี
2.700 กม. 14,000,000             บาท
(54) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง 2.300 กม. 15,309,000             บาท
(55) ถนนสายแยก ทล.3471 - บรรจบ ทล.3139 อ.เมอืง จ.ระยอง 
1.786 กม. 12,109,000             บาท
(56) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.หนองกระพอ้ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
2.300 กม. 15,300,000             บาท
(57) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.ภไูทร อ.นคิมพฒันา จ.ระยอง 1.220 กม. 18,000,000             บาท
(58) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.ชมุแสง อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง 2.000 กม. 13,000,000             บาท
(59) ถนนสายแยก ทล.3471 - บ.เขาลอย อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 2.000 กม. 14,804,000             บาท
(60) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองสนม อ.เมอืง จ.ระยอง 1.500 กม. 51,000,000             บาท
(61) ถนนสายแยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 
1.830 กม. 19,500,000             บาท
(62) ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.ทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด 3.465 กม. 29,610,000             บาท
(63) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มคลองบางพระ อ.เมอืง จ.ตราด 3.896 กม. 17,210,000             บาท
(64) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์2.500 กม. 24,000,000             บาท
(65) ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ.ขลู ่อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี4.720 กม. 54,000,000             บาท
(66) ถนนสายแยก ทล.3187 - บ.ดอนบา้นใหม่ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
4.650 กม. 36,500,000             บาท
(67) ถนนสายแยก ทล.3206 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี3.000 กม. 27,860,000             บาท
(68) ถนนสายแยก ทช.รบ.4002 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี
3.500 กม. 25,800,000             บาท
(69) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี1.400 กม. 22,700,000             บาท
(70) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองสลดิ อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี
0.700 กม. 29,900,000             บาท
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(71) ถนนสายแยก ทช.สส.2014 - บ.คลองช่อง อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
0.645 กม. 15,500,000             บาท
(72) ถนนสายแยก ทช.สค.2006 - บ.ท่าคา อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
2.710 กม. 18,500,000             บาท
(73) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุ่มแบน อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 
0.950 กม. 46,390,000             บาท
(74) ถนนสายแยก ทช.สค.3002 - บ.บางยาง อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 
1.500 กม. 22,500,000             บาท
(75) ถนนสายแยก ทล.3091 - บ.อาํแพง อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 
1.100 กม. 13,500,000             บาท
(76) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้ชบีา้นหนองดู่ อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ
2.900 กม. 18,180,000             บาท
(77) ถนนสายแยก ทล.2055 - แยก ทช.ชย.2004 อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
3.000 กม. 18,120,000             บาท
(78) ถนนสายแยก ทล.2354 - แหลง่ท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตป่ิาหนิงาม 
อ.เทพสถติ จ.ชยัภมู ิ2.200 กม. 13,260,000             บาท
(79) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ2.475 กม. 10,100,000             บาท
(80) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภมู ิ
4.000 กม. 15,000,000             บาท
(81) ถนนสายแยก ทล.2187 - บ.ผกัปงั อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ3.100 กม. 12,500,000             บาท
(82) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2389 อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ2.600 กม. 10,030,000             บาท
(83) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองหวัฟาน อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 
2.350 กม. 17,000,000             บาท
(84) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ท่าชา้ง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 
3.500 กม. 26,000,000             บาท
(85) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.โนนม่วง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครราชสมีา 
1.500 กม. 11,000,000             บาท
(86) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนไพล อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 
2.175 กม. 19,190,000             บาท
(87) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.โนนศรคูีณ อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 
2.200 กม. 17,000,000             บาท
(88) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.หว้ยบง อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 2.000 กม. 17,130,000             บาท
(89) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 3.000 กม. 40,140,000             บาท
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(90) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.สาํโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 
2.000 กม. 17,170,000             บาท
(91) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมอืง อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุรีมัย ์
1.250 กม. 15,000,000             บาท
(92) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.สงา่งาม อ.เมอืง จ.บรุรีมัย ์1.415 กม. 21,225,000             บาท
(93) ถนนสายแยก ทล.2061 - อาํเภอนาโพธิ์ อ.พทุไธสง จ.บรุรีมัย ์
1.765 กม. 26,475,000             บาท
(94) ถนนสายอาํเภอนาโพธิ์ - บ.หนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ จ.บรุรีมัย ์
1.000 กม. 15,000,000             บาท
(95) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.โนนแดง อ.หนองหงส ์จ.บรุรีมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(96) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.หว้ยราช อ.หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์1.500 กม. 15,000,000             บาท
(97) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.กระสงั อ.กระสงั จ.บรุรีมัย ์1.000 กม. 15,000,000             บาท
(98) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์1.100 กม. 15,000,000             บาท
(99) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกกระชาย อ.บา้นกรวด จ.บรุรีมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(100) ถนนเชงิลาดสะพานมติรภาพสระขดุ บ.สระขดุ - บ.ปะเคยีบ 
อ.ชมุพลบรุ ีจ.สุรนิทร ์2.800 กม. 28,000,000             บาท
(101) ถนนเชงิลาดสะพานมติรภาพบะ - บ.หนองเรอื อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร ์
3.450 กม. 26,000,000             บาท
(102) ถนนสายแยก ทล.2378 - เมอืงสุรนิทร ์อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์5.530 กม. 37,500,000             บาท
(103) ถนนสายแยก ทล.2328 - บ.นาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์5.000 กม. 41,000,000             บาท
(104) ถนนเชงิลาดสะพานลาํหว้ยทบัทนั บ.เสมด็ - บ.นํา้คาํ อ.สาํโรงทาบ 
จ.สุรนิทร ์2.000 กม. 14,090,000             บาท
(105) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ศีขรภมู ิอ.ศีขรภมู ิจ.สุรนิทร ์3.600 กม. 24,500,000             บาท
(106) ถนนสายแยก ทล.2081 - บ.ไพรขลา อ.ชมุพลบรุ ีจ.สุรนิทร ์
2.800 กม. 21,600,000             บาท
(107) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ลาํดวน อ.ลาํดวน จ.สุรนิทร ์3.600 กม. 22,300,000             บาท
(108) ถนนสายแยก ทล.2124 - บ.คะนา อ.สงัขะ จ.สุรนิทร ์3.600 กม. 24,800,000             บาท
(109) ถนนสายแยก ทล.2146 - บ.คาํสมบูรณ์ อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น 
2.494 กม. 15,000,000             บาท
(110) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกกลาง อ.นํา้พอง จ.ขอนแก่น 1.500 กม. 11,810,000             บาท
(111) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.ดอนหวา่น อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 
2.500 กม. 15,760,000             บาท
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(112) ถนนสายแยก ทล.209 - บ.โคกพระ อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 
1.600 กม. 11,200,000             บาท
(113) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม 
2.270 กม. 27,010,000             บาท
(114) ถนนสายแยก ทล.2188 - มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ตอนที ่1) 
อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 2.335 กม. 19,750,000             บาท
(115) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชอืก (ตอนมหาสารคาม) (ตอนที ่1) 
อ.นาเชอืก จ.มหาสารคาม 2.335 กม. 19,940,000             บาท
(116) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.โนนทนั อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 2.995 กม. 16,700,000             บาท
(117) ถนนสายแยก ทล.208 - บ.หนองผอื อ.โกสุมพสิยั จ.มหาสารคาม 
1.800 กม. 12,360,000             บาท
(118) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 
2.650 กม. 15,590,000             บาท
(119) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ดงคร ัง่ใหญ่ อ.สุวรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 
6.150 กม. 40,200,000             บาท
(120) ถนนเชงิลาดสะพานคอ้เหนอืนางาม อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 2.610 กม. 19,330,000             บาท
(121) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ดนิดาํ อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 2.575 กม. 41,600,000             บาท
(122) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ชะโด อ.พนมไพร จ.รอ้ยเอด็ 1.628 กม. 12,050,000             บาท
(123) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.คาํนาด ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 2.200 กม. 12,440,000             บาท
(124) ถนนสายแยก ทล.2259 - บ.สวา่ง อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 1.670 กม. 10,800,000             บาท
(125) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มลาํนํา้ช ีอ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ 3.500 กม. 36,000,000             บาท
(126) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มลาํนํา้ยงั อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 2.885 กม. 27,300,000             บาท
(127) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซาํแซง อ.ภเูรอื จ.เลย 2.000 กม. 14,500,000             บาท
(128) ถนนสายแยก ทล.2195 - บ.กกดู่ อ.เชยีงคาน จ.เลย 2.000 กม. 14,500,000             บาท
(129) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วงัสะพงุ จ.เลย 2.000 กม. 14,000,000             บาท
(130) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสวนยา อ.ภกูระดงึ จ.เลย 2.000 กม. 22,200,000             บาท
(131) ถนนสายแยก ทล.2186 - บ.เชยีงกลม อ.ปากชม จ.เลย 1.500 กม. 13,000,000             บาท
(132) ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.หว้ยพอด อ.เมอืง จ.เลย 1.500 กม. 11,800,000             บาท
(133) ถนนสายแยก ทล.2351 - บ.ราชมนุ ีอ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 
3.035 กม. 28,000,000             บาท
(134) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยขะยูง บ.บกขี้ยาง - บ.หว้ยขะยูง 
อ.กนัทรารมย ์จ.ศรสีะเกษ 2.978 กม. 20,600,000             บาท
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(135) ถนนสายแยก ทล.2373 - ศรสีะเกษ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 5.716 กม. 22,360,000             บาท

(136) ถนนสายแยก ทล.2085 - บ.โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรสีะเกษ 

1.875 กม. 19,150,000             บาท

(137) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โนนคอ้ อ.เบญจลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 

1.495 กม. 18,140,000             บาท

(138) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.เขนิ อ.เบญจลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 1.200 กม. 13,560,000             บาท

(139) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.หว้ย อ.ภสูงิห ์จ.ศรสีะเกษ 4.312 กม. 31,730,000             บาท

(140) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.บาก อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 2.775 กม. 15,260,000             บาท

(141) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยจนัลนั อ.ลอือาํนาจ จ.อาํนาจเจรญิ 

2.090 กม. 15,670,000             บาท

(142) ถนนสายแยก ทล.202 - อาํเภอชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อาํนาจเจรญิ 

1.560 กม. 18,600,000             บาท

(143) ถนนสายแยกทาง อบจ. สาย อจ.ถ.1-0004 - บ.หนองมะแซว 

อ.พนา จ.อาํนาจเจรญิ 1.950 กม. 14,620,000             บาท

(144) ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.กดุเรอื อ.ทุ่งศรอีดุม จ.อบุลราชธาน ี

2.993 กม. 20,800,000             บาท

(145) ถนนสายแยก ทล.217 - บ.สุขเกษม อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี

7.325 กม. 37,950,000             บาท

(146) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มลาํมลูนอ้ย อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี5.138 กม. 30,000,000             บาท

(147) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยใหญ่ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธาน ี

0.890 กม. 17,600,000             บาท

(148) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ก่อบงึ อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี3.500 กม. 19,500,000             บาท

(149) ถนนสายแยก ทล.2337 - บ.สาํโรง อ.ศรเีมอืงใหม่ จ.อบุลราชธาน ี

3.325 กม. 15,750,000             บาท

(150) ถนนสายแยก ทช.อบ.2006 - บ.คุม้ อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ี

4.965 กม. 20,000,000             บาท

(151) ถนนสายแยก ทล.2171 - บ.โพนดวน อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธาน ี

2.000 กม. 12,000,000             บาท

(152) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หว้ยยาง อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธาน ี

1.950 กม. 13,650,000             บาท

(153) ถนนสายแยก ทล.1074 - บ.โพธิ์เอน อ.บงึสามคัค ีจ.กาํแพงเพชร 

3.665 กม. 23,800,000             บาท

(154) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์

5.000 กม. 50,000,000             บาท

(155) ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วงักา้นเหลอืง อ.หนองบวั จ.นครสวรรค ์

3.100 กม. 30,000,000             บาท
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(156) ถนนสายแยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 
2.300 กม. 11,960,000             บาท
(157) ถนนสายแยก ทล.1069 - บ.ป่าเรไร อ.ดงเจรญิ จ.พจิติร 3.000 กม. 16,000,000             บาท
(158) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก อ.สากเหลก็ จ.พจิติร 
2.215 กม. 12,800,000             บาท
(159) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร 3.000 กม. 15,600,000             บาท
(160) ถนนสายแยก ทล.1070 - บ.ท่าบวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 2.500 กม. 18,000,000             บาท
(161) ถนนสายแยก ทล.115 - บ.วงัสาํโรง อ.เมอืง จ.พจิติร 2.200 กม. 11,700,000             บาท
(162) ถนนสายเชื่อมถนนเทศบาลตาํบลโพทะเล - บ.หนองขอน อ.โพทะเล 
จ.พจิติร 3.875 กม. 17,000,000             บาท
(163) ถนนสายแยก ทล.1289 - บ.ทา้ยนํา้ อ.บงึนาราง จ.พจิติร 1.800 กม. 10,540,000             บาท
(164) ถนนสายเทศบาลเมอืงอทุยัธาน ี- บ.หาดทนง อ.เมอืง จ.อทุยัธาน ี
3.540 กม. 25,000,000             บาท
(165) ถนนสายแยก ทล.1114 - บ.บางขวญัมา้ อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก 
5.000 กม. 36,000,000             บาท
(166) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.บางระกาํ อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 
4.000 กม. 27,200,000             บาท
(167) ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.หนองพยอม อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 
2.000 กม. 14,000,000             บาท
(168) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.หนองบวั อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 
2.200 กม. 15,800,000             บาท
(169) ถนนสายแยก ทล.21 - เขตเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ อ.เมอืง 
จ.เพชรบูรณ์ 3.000 กม. 29,000,000             บาท
(170) ถนนสายแยก ทล.12 - เขตเทศบาลเมอืงหลม่สกั อ.หลม่สกั 
จ.เพชรบูรณ์ 1.300 กม. 11,000,000             บาท
(171) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ชอนไพร อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1.000 กม. 12,800,000             บาท
(172) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ลานบ่า อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ 2.523 กม. 14,000,000             บาท
(173) ถนนสายแยก ทล.2478 - บ.นํา้รอ้น อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม. 16,210,000             บาท
(174) ถนนสายแยก ทล.2275 - บ.ซบัตะแบก อ.วเิชยีรบรุ ีจ.เพชรบูรณ์ 
6.000 กม. 30,000,000             บาท
(175) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาง ัว่ อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 1.000 กม. 13,110,000             บาท
(176) ถนนสายแยก ทล.2215 - บ.ปากหว้ยด่าน อ.หลม่สกั จ.เพชรบูรณ์ 
1.736 กม. 11,100,000             บาท
(177) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.โป่งมะขาม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 
2.735 กม. 14,850,000             บาท
(178) ถนนสายแยก ทล.101 - แยก ทล.1272 อ.ครีมีาศ จ.สุโขทยั 
1.700 กม. 14,500,000             บาท
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(179) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 
1.700 กม. 14,900,000             บาท
(180) ถนนสายแยก ทล.1103 - บ.แพะดนิแดง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม่ 
6.210 กม. 48,750,000             บาท
(181) ถนนสายแยก ทล.1194 - บ.ป่าเหว อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน 
4.000 กม. 30,000,000             บาท
(182) ถนนสายแยก ทล.105 - บ.สบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
4.000 กม. 30,000,000             บาท
(183) ถนนสายแยก ทล.1335 (เขือ่นกิ่วลม) - บ.หวัทุ่ง อ.เมอืง จ.ลาํปาง 
3.380 กม. 15,600,000             บาท
(184) ถนนสายแยก ทช.ลพ.3052 - บ.หว้ยออ้ (โครงการพระราชดาํรฯิ 
ลุม่นํา้อาว) อ.ป่าซาง จ.ลาํพนู 2.765 กม. 16,000,000             บาท
(185) ถนนสายยุทธศาสตรเ์ชื่อมภมูภิาคชายแดนระนอง - บ.ทรายอ่อน - 
บ.นํา้พ ุอ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 1.400 กม. 14,900,000             บาท
(186) ถนนสาย บ.เทพวงัทอง - บ.ท่าลานทอง อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 1.400 กม. 14,900,000             บาท
(187) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้รบัร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร 1.750 กม. 14,900,000             บาท
(188) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.พนูสุข อ.พะโตะ๊ จ.ชมุพร 1.200 กม. 14,900,000             บาท
(189) ถนนสายแยก ทช.รน.1016 - บ.รงัแตน อ.กระบรุ ีจ.ระนอง 
0.340 กม. 12,500,000             บาท
(190) ถนนสายแยก ทช.นศ.4045 - บ.หม่อมราม อ.เชยีรใหญ่ 
จ.นครศรธีรรมราช 0.475 กม. 11,560,000             บาท
(191) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.กลาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 
2.025 กม. 16,800,000             บาท
(192) ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.นาพรา้ว อ.พระพรหม 
จ.นครศรธีรรมราช 1.000 กม. 32,270,000             บาท
(193) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.บางหญา้ อ.ปากพนงั 
จ.นครศรธีรรมราช 2.000 กม. 32,610,000             บาท
(194) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.นางพระยา อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
2.600 กม. 18,500,000             บาท
(195) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.สระโพธิ์ อ.เชยีรใหญ่ 
จ.นครศรธีรรมราช 1.300 กม. 18,900,000             บาท
(196) ถนนสายแยก ทล.4013 - บ.สระกาํ อ.ปากพนงั จ.นครศรธีรรมราช 
2.100 กม. 29,270,000             บาท
(197) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรธีรรมราช 
3.000 กม. 16,500,000             บาท
(198) ถนนสายแยก ทล.4105 - บ.ปลกัปลา อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 
2.500 กม. 20,270,000             บาท
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(199) ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.นํา้ตกโตนงาชา้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
0.400 กม. 10,632,000             บาท
(200) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ควนหนิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.450 กม. 14,999,000             บาท
(201) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0.450 กม. 14,999,000             บาท
(202) ถนนสายแยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 1.750 กม. 14,999,000             บาท
(203) ถนนสายแยก ทล.34 - บ.บางพระ อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 1.500 กม. 14,800,000             บาท
(204) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.ตลาดพนม อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชงิเทรา 1.300 กม. 10,140,000             บาท
(205) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โปร่งใหญ่ อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี
1.300 กม. 14,450,000             บาท
(206) ถนนสาย บ.วงัดนิสอ - บ.วงัท่าชา้ง อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุ ี
1.510 กม. 14,500,000             บาท
(207) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขยีว อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 
2.500 กม. 13,750,000             บาท
(208) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนัทราย อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 
2.802 กม. 15,411,000             บาท
(209) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กอตง อ.อ่าวลกึ จ.กระบี ่3.300 กม. 23,250,000             บาท
(210) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.มะม่วงเอน อ.ลาํทบั จ.กระบี ่3.300 กม. 23,250,000             บาท
(211) ถนนสายแยก ทล.4 - นํา้ตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 
2.000 กม. 16,200,000             บาท
(212) ถนนสายแยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 
1.750 กม. 15,000,000             บาท
(213) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปรงิ อ.ศรนีครนิทร ์จ.พทัลงุ 2.336 กม. 24,950,000             บาท
(214) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ทุ่งนาช ีอ.เมอืง จ.พทัลงุ 2.170 กม. 21,405,000             บาท
(215) ถนนสายแยก ทล.404 - บ.ท่ามะม่วง อ.เมอืง จ.ตรงั 1.425 กม. 34,800,000             บาท
(216) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้ตรงั (หว้ยนาง - วงัหนิ) อ.หว้ยยอด 
จ.ตรงั 1.327 กม. 16,740,000             บาท
(217) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคาํแคน อ.เซกา จ.บงึกาฬ 4.500 กม. 20,000,000             บาท
(218) ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอดุม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 3.000 กม. 24,000,000             บาท
(219) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ใหม่พฒันา อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 4.000 กม. 15,000,000             บาท
(220) ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.หนองตนีเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ 
3.275 กม. 22,100,000             บาท
(221) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โนนจาํปาทอง อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
4.150 กม. 30,000,000             บาท
(222) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 1.920 กม. 10,000,000             บาท
(223) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 2.025 กม. 14,580,000             บาท

714



(224) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เทือ่ม (ตอนหนองคาย) อ.สระใคร 
จ.หนองคาย 1.445 กม. 10,404,000             บาท
(225) ถนนสายแยก ทล.2267 - บ.โพนสวา่ง อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 
1.780 กม. 12,816,000             บาท
(226) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เจรญิสุข (ตอนหนองคาย) อ.เมอืง 
จ.หนองคาย 1.880 กม. 13,536,000             บาท
(227) ถนนสายแยก ทช.นค.3009 - บ.สรา้งคอม (ตอนหนองคาย) 
อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1.625 กม. 11,700,000             บาท
(228) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.ธาตกุลางนอ้ย อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
2.015 กม. 14,508,000             บาท
(229) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สรา้งเสีย่น อ.เมอืง จ.หนองบวัลาํภ ู
2.000 กม. 16,500,000             บาท
(230) ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สรา้งเสีย่น อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลาํภู
3.350 กม. 19,490,000             บาท
(231) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โคกม่วง อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลาํภ ู
4.400 กม. 18,000,000             บาท
(232) ถนนสายแยก ทล.2021 - บ.กดุจบั อ.บา้นผอื จ.อดุรธาน ี3.000 กม. 15,000,000             บาท
(233) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หลบุหวาย อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี2.000 กม. 35,000,000             บาท
(234) ถนนสายแยก ทล.2410 - บ.นาบวั อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี3.000 กม. 15,000,000             บาท
(235) ถนนสายแยก ทล.216 - บ.หนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(236) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดอนม่วง อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี3.000 กม. 14,000,000             บาท
(237) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดอนกลอย อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(238) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หวา้นใหญ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี
2.000 กม. 10,000,000             บาท
(239) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เพญ็ อ.เพญ็ จ.อดุรธาน ี2.750 กม. 14,000,000             บาท
(240) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนองหลกั อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี
2.000 กม. 10,000,000             บาท
(241) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.พรประจกัษ ์อ.โนนสะอาด จ.อดุรธาน ี
2.000 กม. 10,000,000             บาท
(242) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.คอ้ อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์2.360 กม. 15,800,000             บาท
(243) ถนนสายแยก ทล.2009 - อาํเภอสหสัขนัธ ์อ.สหสัขนัธ ์จ.กาฬสนิธุ ์
1.311 กม. 12,900,000             บาท
(244) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแปน อ.ฆอ้งชยั, กมลาไสย 
จ.กาฬสนิธุ ์1.543 กม. 15,000,000             บาท
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(245) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแวง อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์
3.575 กม. 29,000,000             บาท
(246) ถนนสายแยก ทล.2291 - บ.โพนสวา่ง อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสนิธุ ์
1.500 กม. 11,900,000             บาท
(247) ถนนสายแยก ทล.2253 - บ.คาํไฮ อ.คาํม่วง จ.กาฬสนิธุ ์0.935 กม. 11,510,000             บาท
(248) ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.โนนทนั อ.สามชยั จ.กาฬสนิธุ ์1.188 กม. 10,000,000             บาท
(249) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองสาหร่าย อ.ท่าอเุทน จ.นครพนม 
3.500 กม. 22,800,000             บาท
(250) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คาํเตย อ.โพนสวรรค ์จ.นครพนม 
2.300 กม. 15,000,000             บาท
(251) ถนนสายแยก ทล.2390 - บ.หมมูน้ อ.นาทม จ.นครพนม 2.300 กม. 15,000,000             บาท
(252) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 2.300 กม. 15,000,000             บาท
(253) ถนนสายแยก ทล.2185 - บ.สามผง อ.ศรสีงคราม จ.นครพนม 
2.300 กม. 15,000,000             บาท
(254) ถนนสายแยก ทล.2417 - บ.เหลา่สม้ป่อย อ.นาทม จ.นครพนม 
2.870 กม. 18,900,000             บาท
(255) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มหว้ยมกุ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 1.480 กม. 10,656,000             บาท
(256) ถนนสายแยก ทล.2287 - บ.สานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 
0.750 กม. 10,600,000             บาท
(257) ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.นาข่า อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 1.620 กม. 15,000,000             บาท
(258) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คาํบดิ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 0.750 กม. 15,000,000             บาท
(259) ถนนสายแยก ทล.2307 - บ.สามแยกพฒันา อ.วานรนวิาส 
จ.สกลนคร 1.100 กม. 15,000,000             บาท
(260) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.นาด ีอ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 
1.718 กม. 15,000,000             บาท
(261) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนามแท่ง อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(262) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงนอ้ย อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 
1.000 กม. 15,000,000             บาท
(263) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงขมุขา้ว อ.เมอืง จ.สกลนคร 2.000 กม. 15,000,000             บาท
(264) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจรญิศิลป์ อ.เจรญิศิลป์ จ.สกลนคร 
1.000 กม. 15,000,000             บาท
(265) ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.นานอ้ย อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร 
3.000 กม. 18,000,000             บาท
(266) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.พะเนาว ์อ.เต่างอย จ.สกลนคร 5.653 กม. 23,800,000             บาท
(267) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.กดุจอก อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 
3.000 กม. 15,000,000             บาท
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(268) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.ดอนปอ อ.อากาศอาํนวย จ.สกลนคร 
1.176 กม. 10,000,000             บาท
(269) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้องิ อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 3.575 กม. 23,920,000             บาท
(270) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้พงุ อ.ป่าแดด จ.เชยีงราย 3.175 กม. 21,800,000             บาท
(271) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋งเหนอื อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 
2.000 กม. 14,400,000             บาท
(272) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หว้ยสา้นพลบัพลา อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย 
2.000 กม. 14,400,000             บาท
(273) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.สนัถนนใต ้อ.แม่จนั จ.เชยีงราย 2.000 กม. 14,400,000             บาท
(274) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รอ้งหลอด อ.พาน จ.เชยีงราย 2.000 กม. 14,400,000             บาท
(275) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ท่าขา้วเปลอืก อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 
2.000 กม. 14,400,000             บาท
(276) ถนนสายแยก ทล.1129 - บ.แซว อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 2.000 กม. 14,400,000             บาท
(277) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.แก่นใต ้อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 
2.000 กม. 14,400,000             บาท
(278) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.โป่งชา้ง อ.เมอืง จ.เชยีงราย 2.000 กม. 14,400,000             บาท
(279) ถนนสายแยก ทล.1202 - บ.กองแล อ.ภกูามยาว จ.พะเยา 2.320 กม. 15,000,000             บาท
(280) ถนนสาย บ.ดอนตาเพชร - บ.เขารกัษ ์อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุ ี
3.000 กม. 14,040,000             บาท
(281) ถนนสาย บ.เขารกัษ ์- บ.ดอนแสลบ อ.หว้ยกระเจา จ.กาญจนบรุ ี
2.525 กม. 11,320,000             บาท
(282) ถนนสายแยก ทล.3390 - บ.ปลกัประดู่ อ.หนองปรอื จ.กาญจนบรุ ี
1.650 กม. 11,450,000             บาท
(283) ถนนสาย บ.หว้ยเสอื - บ.ภเูตย อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ี1.300 กม. 10,760,000             บาท
(284) ถนนสาย บ.วดัละมดุ - วดับางพระ อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม 
1.375 กม. 15,000,000             บาท
(285) ถนนสาย บ.คนัลาํ - ศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นครปฐม 1.100 กม. 25,500,000             บาท
(286) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี
3.000 กม. 20,000,000             บาท
(287) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองปลงิ อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี
4.500 กม. 25,000,000             บาท
(288) ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.กกตาด อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี
5.316 กม. 32,000,000             บาท
(289) ถนนสาย ปจ.3022 แยก ทล.319 - บ.วงัขอน อ.บา้นสรา้ง 
จ.ปราจนีบรุ ี3.092 กม. 20,000,000             บาท
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(290) ถนนสาย นม.6019 บ.โนนสูง - บ.โนนไทย อ.โนนสูง, โนนไทย 
จ.นครรราชสมีา 5.000 กม. 48,000,000             บาท
(291) ถนนสาย สข.4064 แยก ทล.4113 - บ.ทุ่งลงั อ.นาทว ีจ.สงขลา 
1.200 กม. 15,000,000             บาท
(292) ถนนสาย สข.4063 แยก ทล.4113 - บ.ลาแล อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 
1.000 กม. 15,000,000             บาท
(293) ถนนสาย สข.4047 แยก ทล.4135 - บ.ทุ่งเจรญิ อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 2.500 กม. 20,000,000             บาท
(294) ถนนสาย สข.1027 แยก ทล.4 - บ.ปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา จ.สงขลา 
1.300 กม. 15,000,000             บาท
(295) ถนนสาย สข.4009 แยก ทล.4083 - บ.กระแสสนิธุ ์อ.ระโนด, 
กระแสสนิธุ ์จ.สงขลา 2.200 กม. 30,000,000             บาท
(296) ถนนสาย สข.1001 แยก ทล.4 - บ.เขารกัเกยีรต ิอ.รตัภมู ิจ.สงขลา 
2.200 กม. 25,000,000             บาท
(297) ถนนสาย บร.4011 แยก ทล.2445 - บ.โคกขมิ้น อ.พลบัพลาชยั 
จ.บรุรีมัย ์1.500 กม. 10,000,000             บาท
(298) ถนนสาย อท.4032 แยก ทล.3064 - บ.ยางหา้รอ้ย อ.แสวงหา 
จ.อ่างทอง 2.800 กม. 28,700,000             บาท
(299) ถนนสาย สข.4014 แยก ทล.4111 - บ.บ่อทราย อ.ควนเนยีง, 
สงิหนคร จ.สงขลา 1.500 กม. 20,000,000             บาท
(300) ถนนสาย ปข.4045 แยก ทล.3169 - บ.ยายพลอย อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์1.950 กม. 15,000,000             บาท
(301) ถนนเชงิลาดสะพาน สาย บ.สงัเคลิ - สะพานไพศาลอนุสรณ์ 
อ.ประโคนชยั จ.บรุรีมัย ์2.500 กม. 15,000,000             บาท
(302) ถนนเชงิลาดสะพานขา้มแม่นํา้ชมุพร อ.เมอืง จ.ชมุพร 1.900 กม. 14,900,000             บาท
(303) ถนนสายแยก ทล.304 - อาํเภอท่าตะเกยีบ อ.ท่าตะเกยีบ 
จ.ฉะเชงิเทรา 1.300 กม. 10,140,000             บาท
(304) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เทพประทาน อ.ท่าตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
1.300 กม. 10,140,000             บาท
(305) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.ควายเขาหกั อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา 
1.400 กม. 10,920,000             บาท
(306) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.โนนสงั อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลาํภ ู
2.750 กม. 14,000,000             บาท
(307) ถนนสายแยก ทล.1168 - บ.หว้ยสอน อ.เวยีงสา จ.น่าน 2.000 กม. 15,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 13,500,000             บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 900 หน่วย) 13,500,000             บาท
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1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 134,554,700           บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 439 หน่วย) 134,554,700           บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 23,000,000             บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัเก็บขอ้มลูทรพัยส์นิงานทางและสะพาน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุม่ที ่1) 11,500,000             บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัเก็บขอ้มลูทรพัยส์นิงานทางและสะพาน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุม่ที ่2) 11,500,000             บาท

1,003,287,300         บาท
1. งบลงทนุ 1,003,287,300         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,003,287,300         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,003,287,300         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 430,000,000           บาท
กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดินเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 430,000,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 326 หน่วย) 160,000,000           บาท

(2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนืทีด่นิ
ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพล ีอ.บางบ่อ, บางเสาธง 
จ.สมทุรปราการ 26 ไร่ 270,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 466,036,800           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 466,036,800           บาท

(1) ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางนํา้เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชงิเทรา 
32.975 กม. 302,500,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,116,695,000         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 735,531,300           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 539,757,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 538,906,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 302,500,000           บาท

(2) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพลู (ตอนที ่2) อ.วงันํา้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 23.000 กม. 72,463,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 170,508,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,951,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,092,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,463,800             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง
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(3) สะพานขา้มแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 43,759,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 277,999,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 55,722,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 91,001,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,759,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 87,517,000             บาท

(4) ทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง 
อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 720,300,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 146,936,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 165,198,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 393,165,000           บาท

(5) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพลู อ.วงันํา้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 22.939 กม. 32,314,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 161,570,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,314,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 64,628,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,628,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 2,095,500              บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 2,095,500              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
           รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,095,500              บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 105,155,000           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 105,155,000           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
           รวม 3 รายการ 16,920,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย นว.1001 แยก ทล.1 - 
บ.ลาดยาว และสายเลีย่งเมอืงอาํเภอลาดยาว ฝัง่ตะวนัตก อ.ลาดยาว 
จ.นครสวรรค์ 25,500,000             บาท
(3) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบ ถนนสาย สค.2037 
แยก ทล.35 - บ.บางยาง อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 10,000,000             บาท
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(4) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบส่วนต่อขยาย
ถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ดา้นทศิเหนอื แยก ทล.4135 - ทล.4 
อ.หาดใหญ่, บางกล ํา่ จ.สงขลา 18,000,000             บาท
(5) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบส่วนต่อขยาย
ถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ดา้นทศิใต ้แยก ทล.4145 - ทล.4054 
อ.สะเดา จ.สงขลา 30,000,000             บาท
(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - 
บ.บางนํา้เปรี้ยว จ.นครนายก, ฉะเชงิเทรา 3,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,913,000             บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 26,909,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,004,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,699,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งสะพานขา้มแยกบนถนน 
ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,661,700              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,563,600              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,477,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,621,100              บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งทางลอดต่างระดบับนถนน
สายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชยีงใหม่ 1,435,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,203,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,123,200              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,627,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,435,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,018,500             บาท

721



796,009,300           บาท
1. งบลงทนุ 796,009,300           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 796,009,300           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 796,009,300           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 373,000,000            บาท
กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดินเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 373,000,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,330 หน่วย) 373,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 373,510,000            บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 373,510,000           บาท

(1) ถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวมเมอืงพะเยา และสาย ค
ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อม
ทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 8.899 กม. 255,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 152,232,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,768,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 255,000,000            บาท

(2) ถนนสาย จ4 และ จ5 ผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
3.222 กม. 33,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 167,100,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,420,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 133,680,000            บาท

(3) ถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวมเมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ ์7.425 กม. 85,090,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 425,450,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 85,090,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 170,180,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 170,180,000            บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 668,400                บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 668,400                บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 668,400                บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 48,830,900             บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมือง 48,830,900             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ 5,270,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสาย ก ผงัเมอืงรวม
เมอืงสระแกว้ จ.สระแกว้ 10,400,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาถนนผงัเมือง
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(3) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบถนนสาย ง ผงัเมอืงรวม
ชมุชนปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ์ 18,500,000             บาท
(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย จ1 และ จ2 ผงัเมอืงรวม
เมอืงพะเยา และสาย ค ผงัเมอืงรวมชมุชนมหาวทิยาลยัพะเยา
และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา 11,862,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,931,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,272,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,797,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,862,900             บาท

(5) ค่าจา้งควบคมุงานโครงการก่อสรา้ง ถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวม
เมอืงอตุรดติถ ์จ.อตุรดติถ์ 2,798,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,990,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,798,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,596,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,596,000              บาท

920,835,300           บาท
1. งบลงทนุ 920,835,300           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 920,835,300           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 920,835,300           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 157,000,000           บาท
157,000,000           บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 101 หน่วย) 107,000,000           บาท

(2) ค่าชดเชยสงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยใ์นการเวนคนื
เพือ่สรา้งทางหลวงชนบท ปท.4001 ตามโครงการก่อสรา้งทางต่างระดบั
ขา้มทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 352 จ.ปทมุธาน ี2 ไร่ 50,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 660,160,400           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูิภาค 660,160,400           บาท

(1) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สค.2032 
แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 405,591,800           บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 209,392,100           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,199,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูิภาค

       กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดินเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูิภาค

723



(2) ขยายถนนกลัปพฤกษ ์7.602 กม. 134,951,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 476,318,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 121,417,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 134,951,000           บาท

(3) ขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะที ่2 (ตอนที ่3) 8.367 กม. 280,179,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 988,893,800           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 247,200,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 99,040,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 362,474,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 280,179,800           บาท

(4) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1010 
แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 111,900,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 34,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 39,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(5) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1001 
แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,200,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,400,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,930,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,870,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(6) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.2007 
แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 27,619,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 224,091,100           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 52,800,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 91,060,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,231,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,619,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 22,381,000             บาท
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(7) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1014 
แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 5,753,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 162,442,000           บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,700,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 40,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,042,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,753,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,246,900             บาท

(8) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1019 
แยก ทล.4 - บ.ปากนํา้ปราณบรุ ีอ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 11,246,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 113,619,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,520,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,853,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,246,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(9) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.4003 
แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั, โพธิ์ศรสีุวรรณ, เมอืงจนัทร ์
จ.ศรสีะเกษ 1 แห่ง 21,407,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,888,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,570,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 58,802,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,407,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 12,109,000             บาท

(10) ทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 เชื่อมระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 42,255,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 382,300,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 83,612,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,433,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,255,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 150,000,000           บาท

725



(11) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 3.875
 กม. 15,870,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 590,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 198,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,870,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 376,130,000           บาท

(12) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 
3.217 กม. 28,451,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 440,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,880,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,451,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 294,669,000           บาท

(13) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 
แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรยีง อ.กยุบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 26,428,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 288,700,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 68,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,428,500             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 194,271,500           บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 3,040,500              บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูิภาค 3,040,500              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 3,040,500              บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 100,634,400           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูิภาค 100,634,400           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 5 รายการ 30,600,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการต่อเชื่อม
สะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยาบรเิวณถนนนนทบรุ ี1 - ถนนกาญจนาภเิษก 
จ.นนทบรุี 14,700,000             บาท
(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาสาํรวจอสงัหารมิทรพัยถ์นนสายถนนต่อเชื่อม
ถนนนครอนิทร ์- ศาลายา จ.นนทบรุ,ี นครปฐม 29,000,000             บาท
(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งขยายถนนกลัปพฤกษ์ 6,240,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,720,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,640,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,240,000              บาท
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(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะที ่2 
(ตอนที ่3) 9,632,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,990,000             บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,798,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,862,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,698,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,632,000              บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ
และอโุมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย อต.2014 
แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ์ 1,741,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,075,000              บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,815,000              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,425,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,741,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,093,400              บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 
เชื่อมระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,628,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,496,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,347,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,137,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,628,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,384,100              บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ์
 อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 3,240,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,142,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,445,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,240,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 18,456,700             บาท
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(9) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3097 - 
ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 2,664,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,071,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,214,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,664,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 10,192,800             บาท

(10) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 
จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรยีง อ.กยุบรุ ี
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,188,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,350,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,870,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 6,292,000              บาท

746,802,800           บาท
1. งบลงทนุ 746,802,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 746,802,800           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 746,802,800           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 746,802,800            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

         รวม 91 รายการ (รวม 118 หน่วย) 520,272,800            บาท
(2) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 
3406 - นํา้ตกเขาสบิหา้ช ัน้ อ.แก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 14,700,000             บาท
(3) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 
4264 - บา้นพรโุตะ๊ปกุ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แห่ง 32,000,000             บาท
(4) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
4264 - บา้นย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แห่ง 37,000,000             บาท
(5) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 
4046 - บา้นโคกยาง อ.กนัตงั จ.ตรงั 1 แห่ง 32,000,000             บาท
(6) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นศ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 
403 - บา้นทางพนู อ.ร่อนพบูิลย,์เฉลมิพระเกยีรต ิจ.นครศรธีรรมราช 4 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นน.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 
101 - บา้นนาหนุน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 1 แห่ง 14,200,000             บาท
(8) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 
21 - บา้นเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2 แห่ง 11,600,000             บาท
(9) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย รบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 
4 - บา้นหนองลงักา อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 12,000,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเพื่อยกระดบัมาตรฐานสะพาน
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(10) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย รบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 
3291 - บา้นหนองมะค่า อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 12,000,000             บาท
(11) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 
201 - บา้นสงเปือย อ.เชยีงคาน จ.เลย 4 แห่ง 18,790,000             บาท
(12) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ลย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 
2195 - บา้นกกดู่ อ.เชยีงคาน,เมอืง จ.เลย 2 แห่ง 10,240,000             บาท
(13) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อน.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 
3011 - บา้นใหม่หนองแก อ.บา้นไร่ จ.อทุยัธาน ี2 แห่ง 17,000,000             บาท

1,392,487,300         บาท
1. งบลงทนุ 1,392,487,300         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,392,487,300         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,392,487,300         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,392,487,300         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 578 รายการ (รวม 996 หน่วย) 1,392,487,300         บาท

1,179,205,000         บาท
1. งบลงทนุ 1,179,205,000         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,179,205,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,179,205,000         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,179,205,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

         รวม 84 รายการ (รวม 93 หน่วย) 640,345,000            บาท
(2) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กบ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 4156 - บา้นเหนอืคลอง อ.เขาพนม,เหนอืคลอง จ.กระบี ่1 แห่ง 16,500,000             บาท
(3) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กจ.4026 แยกทางหลวง
หมายเลข 3081 - บา้นดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(4) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชพ.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - เทศบาลเมอืง อ.เมอืง จ.ชมุพร 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(5) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชพ.2063 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - เทศบาลปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชพ.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4098 - บา้นหาดทรายร ีอ.เมอืง จ.ชมุพร 1 แห่ง 12,000,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหล่ทาง

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน
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(7) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ชม.3023 แยกทางหลวง
หมายเลข 107 - บา้นแม่สลกั อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 1 แห่ง 14,000,000             บาท
(8) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นศ.4048 แยกทางหลวง
หมายเลข 4105 - บา้นปลกัปลา อ.สชิล,ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 2117 - บา้นละหานทราย อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(10) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4063 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - อ่างเก็บนํา้ลาํปะเทยี อ.ละหานทราย จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(11) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บา้นไร่สมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(12) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.5024 อาํเภอนาโพธิ์ - 
บา้นหนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 27,000,000             บาท
(13) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปข.1042 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นหนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(14) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บา้นบาซาเอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 14,780,000             บาท
(15) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พย.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บา้นม่วงชมุ อ.ภซูาง จ.พะเยา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(16) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บา้นใหม่ อ.เชยีงคาํ จ.พะเยา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(17) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พบ.1005 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นแหลม อ.บา้นลาด,เมอืง,บา้นแหลม จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(18) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ภก.3033 แยกทางหลวง
หมายเลข 402 - บา้นหมากปรก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 2 แห่ง 13,400,000             บาท
(19) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ยล.3041 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - ฝายละแอ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(20) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ยล.3026 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บา้นจนัทรตัน ์อ.เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 16,930,000             บาท
(21) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รน.1007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นวดัควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 แห่ง 17,500,000             บาท
(22) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นนา อ.กะเปอร ์จ.ระนอง 1 แห่ง 18,000,000             บาท
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(23) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รบ.1122 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นหนองสลดิ อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(24) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สก.3062 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - บา้นทพัหลวง อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแกว้ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(25) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 362 - บา้นหาดสองแคว อ.เมอืง,แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(26) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 2247 - บา้นวงัม่วง อ.มวกเหลก็,วงัม่วง จ.สระบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(27) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.4014 แยกทางหลวง
หมายเลข 4111 - บา้นบ่อทราย อ.ควนเนยีง,สงิหนคร จ.สงขลา 1 แห่ง 20,750,000             บาท
(28) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พบ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3499 - บา้นหนองแก อ.ท่ายาง,บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 27,000,000             บาท
(29) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.5062 แยกทางหลวงชนบท บร.
5025 - บา้นขาม อ.กระสงั,หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(30) ปรบัปรงุบรเิวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวง
หมายเลข 2378 - บา้นหว้ยราช อ.สตกึ,หว้ยราช จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท

1,023,470,500         บาท
1. งบลงทนุ 1,023,470,500         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,023,470,500         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,023,470,500         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 1,023,470,500         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 458 รายการ (รวม 578 หน่วย) 1,023,470,500         บาท

15,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 15,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 15,000,000             บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการพฒันามาตรฐานผูต้รวจสอบความปลอดภยั
งานทางระดบัอาวโุส (Senior Auditor) 15,000,000             บาท

โครงการ : โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน
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633,965,000           บาท
1. งบลงทนุ 633,965,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 633,965,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 633,965,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 633,965,000            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

         รวม 104 รายการ (รวม 111 หน่วย) 514,972,000            บาท
(2) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นศ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 
403 - บา้นไทรหอ้ง อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 2 แห่ง 11,000,000             บาท
(3) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ปข.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 
3169 - บา้นหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(4) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รย.5037 แยกทางหลวงชนบท 
รย.4006 - บา้นเชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 2 แห่ง 13,300,000             บาท
(5) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลบ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 
21 - บา้นชอนนอ้ย อ.พฒันานคิม จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 
201 - บา้นท่าสะอาด อ.วงัสะพงุ,เอราวณั,นาดว้ง จ.เลย 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(7) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 
1 - บา้นสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(8) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 
362 - บา้นหาดสองแคว อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 
212 - บา้นเซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 1 แห่ง 14,500,000             บาท
(10) ทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อต.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 
1045 - บา้นหว้ยปลาดกุ อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์5 แห่ง 11,193,000             บาท

212,380,000           บาท
1. งบลงทนุ 212,380,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 212,380,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 212,380,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 212,380,000            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 36 รายการ (รวม 44 หน่วย) 199,380,000            บาท

(2) ปรบัปรงุเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 
224 - บา้นไร่สมบูรณ์ อ.ปะคาํ,โนนสุวรรณ จ.บรุรีมัย ์1 แห่ง 13,000,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุเรขาคณิตของทาง

โครงการ : โครงการปรบัปรงุทางแยกและจดุต่อเช่ือม
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522,810,100           บาท
1. งบลงทนุ 522,810,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 522,810,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 522,810,100           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 522,810,100            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 76 รายการ (รวม 90 หน่วย) 437,990,100            บาท

(2) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย ขก.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - 
บา้นพระยนื อ.เมอืง,พระยนื จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 12,500,000             บาท
(3) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - 
บา้นรอ้ยจนัทร ์อ.สนัป่าตอง,หางดง จ.เชยีงใหม่ 2 แห่ง 12,000,000             บาท
(4) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - 
ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธวิาส 1 แห่ง 10,500,000             บาท
(5) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - 
บา้นบวัคาํ อ.โพธิ์ชยั จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - 
บา้นสะพานวา อ.ละง,ูทุ่งหวา้ จ.สตูล 1 แห่ง 19,920,000             บาท
(7) บรเิวณย่านชมุชน ถนนสาย อด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 - 
บา้นหนองสรา้งไพร อ.เมอืง จ.อดุรธาน ี1 แห่ง 14,900,000             บาท

1. งบลงทนุ 811,891,000           บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 811,891,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 811,891,000           บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 398,874,000           บาท

(1) ถนนสาย พบ.4034 แยก ทล.3175 - บ.หนองศาลา อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี
3.560 กม. 27,000,000             บาท
(2) ถนนสาย พบ.4040 แยก ทล.3176 - บ.ทุ่งเฟ้ือ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
4.525 กม. 34,000,000             บาท
(3) ถนนสาย รบ.3012 แยก ทล.323 - บ.หว้ยกระบอก อ.บา้นโป่ง จ.ราชบรุ ี
1.000 กม. 10,870,000             บาท
(4) ถนนสาย นฐ.1048 แยก ทล.4 - บ.องครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 
0.850 กม. 15,370,000             บาท
(5) ถนนสาย นฐ.3011 แยก ทล.321 - บ.หนองเสอื อ.เมอืง จ.นครปฐม 
2.500 กม. 20,870,000             บาท
(6) ถนนสาย นฐ.4002 แยก ทล.3233 - บ.วดักลาง อ.ดอนตูม, 
เมอืง จ.นครปฐม 2.900 กม. 23,900,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุบรเิวณย่านชมุชน

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่
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(7) ถนนสาย นฐ.5056 แยกถนนชลประทาน 5L - บ.โพรงมะเดือ่ อ.เมอืง 
จ.นครปฐม 2.880 กม. 13,770,000             บาท
(8) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
4.200 กม. 41,628,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 355,820,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 86,436,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,521,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,628,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 121,235,000           บาท

(9) ถนนสาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
5.390 กม. 89,430,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 112,920,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,490,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 89,430,000             บาท

(10) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัลาย, 
บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 21.979 กม. 36,174,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,998,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,174,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,824,000             บาท

(11) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที ่2) อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา 1.787 กม. 27,942,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,070,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,942,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 78,128,000             บาท

(12) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หวัหนอง อ.โนนแดง, บวัใหญ่ 
จ.นครราชสมีา 14.402 กม. 50,020,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 144,890,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,294,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,020,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 61,576,000             บาท

(13) ถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี
6.900 กม. 7,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,600,000             บาท
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1.1.1.2 ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพาน 391,744,000           บาท
(1) ค่าบาํรงุรกัษาทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 34,910,000             บาท

(2) ถนนสาย ลบ.3063 แยก ทล.366 - บ.โพธิ์ผใีห ้อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 10,500,000             บาท
15,000,000             บาท
13,760,000             บาท

(5) ถนนสาย ลบ.4128 แยก ทล. 3196 - บ.บางลี ่อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 14,200,000             บาท
14,900,000             บาท
14,900,000             บาท
14,900,000             บาท

(9) ถนนสาย ปข.1015 แยก ทล.4 - บ.นํา้โจน อ.บางสะพานนอ้ย 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 26,570,000             บาท
(10) ถนนสาย รบ.1010 ถนนเลีย่งเมอืงราชบรุ ีอ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 21,100,000             บาท
(11) ถนนสาย รบ.4005 แยก ทล.3090 - บ.ม่วง อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี
1 แห่ง 23,050,000             บาท
(12) ถนนสาย รบ.4008 แยก ทล.3088 - อาํเภอปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี
1 แห่ง 23,200,000             บาท
(13) ถนนสาย รบ.4038 แยก ทล.3087 - บ.ท่าชมุพล อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี
1 แห่ง 19,100,000             บาท
(14) ถนนสาย นว.4113 แยก ทล.3196 - บ.ทุ่งทะเลทราย อ.ตาคล ี
จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 45,000,000             บาท
(15) ถนนสาย ชพ.2016 แยก ทล.41 - บ.หนองไมแ้ก่น อ.ทุ่งตะโก จ.ชมุพร 
1 แห่ง 29,610,000             บาท
(16) ถนนสาย รบ.1028 แยก ทล.4 - บ.หนองลงักา อ.ปากท่อ จ.ราชบรุ ี
1 แห่ง 44,000,000             บาท
(17) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แกง้สนามนาง 
จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 27,044,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,488,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,044,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 33,844,000             บาท

         (3) ถนนสาย ลบ.4060 แยก ทล.3028 - บ.เขาสารกิา อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี1 แห่ง
         (4) ถนนสาย ลบ.4061 แยก ทล.3028 - บ.หนองปลาดกุ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี1 แห่ง

         (6) ถนนสาย ลบ.5133 แยก ทช.ลบ.4132 - บ.ท่าแค อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี1 แห่ง
         (7) ถนนสาย สบ.3057 แยก ทล. 311 - บ.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบรุ ี1 แห่ง
         (8) ถนนสาย สบ.4047 แยก ทล. 3016 - บ.ท่าลาน อ.บา้นหมอ จ.สระบรุ ี1 แห่ง
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1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 6,586,000              บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) 6,586,000              บาท

1.1.1.4 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 1,887,000              บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - 
บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 387,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,884,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,426,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,797,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 387,000                บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 4,274,900              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - 
บ.โคกไผ่ (ตอนที ่2) อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,637,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,127,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,500,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,010,000              บาท

1.1.1.5 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 12,800,000             บาท
(1) ถนนสาย รบ.4124 แยก ทล.3339 - บ.โรงหบี อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 12,800,000             บาท

547,984,700           บาท
1. งบลงทนุ 547,984,700           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 547,984,700           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 547,984,700           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 547,984,700            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 511 รายการ (รวม 1,162 หน่วย) 547,984,700            บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุจดุเสี่ยงจดุอนัตราย
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กรมท่าอากาศยาน
299,349,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 299,349,100           บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 133,760,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารเกษตร 1,100,000              บาท
(1) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนดิขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ 
ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 1,100,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 132,660,000            บาท
(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 600,000                บาท

         รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา 1 คนั 8,000,000              บาท
(3) รถบรรทกุนํา้ดบัเพลงิอากาศยาน ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 12,500,000             บาท
(4) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานเบตง 
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 2 เครือ่ง 12,000,000             บาท
(5) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานเบตง 
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 2 เครือ่ง 10,000,000             บาท
(6) จดัหาและตดิตัง้ระบบ Digital Camera และระบบควบคมุพื้นที่
อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 20,000,000             บาท
(7) ระบบจดัการความปลอดภยัพื้นทีก่ารบนิและเครอืข่ายดาวเทยีม 
ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 54,700,000             บาท
(8) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานเบตง 
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 4,020,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,080,000             บาท

(9) รถดบัเพลงิอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบ
ตง จงัหวดัยะลา 2 คนั 10,840,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,840,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 43,360,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง
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1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,589,100           บาท
1.1.2.1 ค่าควบคมุงาน 5,690,000              บาท

(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครือ่งบนิและอืน่ๆ 
ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 5,690,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,050,000             บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 23,857,700             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,176,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,325,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,690,000              บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 159,899,100            บาท
(1) ก่อสรา้งทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครือ่งบนิ และอืน่ ๆ ท่าอากาศยานเบตง 
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 109,140,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,316,732,400         บาท
ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 625,835,200            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 179,159,100            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 402,597,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 109,140,800            บาท

(2) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารและอาคารประกอบ 
ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 50,758,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 338,388,900            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 136,550,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 81,080,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,758,300             บาท

1,206,338,800         บาท
1. งบลงทนุ 1,206,338,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,206,338,800         บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 755,446,700           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 105,016,700            บาท
(1) โครงการจดัซื้อระบบบรหิารขอ้มลูและการปฏบิตักิาร 
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 37,064,300             บาท
(2) โครงการจดัซื้อระบบบรหิารขอ้มลูและการปฏบิตักิาร 
ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 37,023,300             บาท

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน.
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(3) โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบเครอืข่ายกรมท่าอากาศยาน
เพือ่ใชง้าน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 23,129,100             บาท

(4) จดัหาอปุกรณ์ชดุโปรแกรมวเิคราะหภ์าพอาวธุและวตัถอุนัตราย
โดยคอมพวิเตอร ์(Computer Based Training : CBT) และอปุกรณ์
สาํหรบัการทดสอบการรกัษาความปลอดภยัเพือ่ใชใ้นการวเิคราะหภ์าพอาวธุ
และวตัถอุนัตราย กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 7,800,000              บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 30,000,000             บาท

30,000,000             บาท
1.1.1.3 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 620,430,000            บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,400,000              บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอโุมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์
ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 เครือ่ง 6,000,000              บาท

(3) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอโุมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง 
อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่2 เครือ่ง 60,000,000             บาท

(4) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอโุมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี2 เครือ่ง 60,000,000             บาท

(5) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอโุมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 30,000,000             บาท

(6) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอโุมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครือ่ง 30,000,000             บาท

(7) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งตรวจอาวธุและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอโุมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอปุกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู 
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือ่ง 30,000,000             บาท

         (1) โคมไฟฟ้าสนามบนิแบบเคลือ่นที ่(Portable) Runway and Threshold End                           
Lights,PAPI,RTIL พรอ้มดว้ยระบบควบคมุแบบไรส้าย กรมท่าอากาศยาน 
          แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง
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(8) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 24,680,000             บาท
(9) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 13,920,000             บาท
(10) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 6,190,000              บาท
(11) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 16,320,000             บาท
(12) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 16,230,000             บาท
(13) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานนราธวิาส ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส 
จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 19,400,000             บาท
(14) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานน่านนคร ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 14,210,000             บาท
(15) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 13,540,000             บาท
(16) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 11,570,000             บาท
(17) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 11,950,000             บาท
(18) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานปาย ตาํบลเวยีงใต ้อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 5,470,000              บาท
(19) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานแม่สอด ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 แห่ง 15,560,000             บาท
(20) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 8,450,000              บาท
(21) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 18,150,000             บาท
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(22) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 แห่ง 14,640,000             บาท
(23) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(24) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร 
จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 24,830,000             บาท
(25) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 18,970,000             บาท
(26) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานนครราชสมีา ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ
จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 18,050,000             บาท
(27) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 11,280,000             บาท
(28) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 13,870,000             บาท
(29) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ 
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 14,600,000             บาท
(30) จดัหาและตดิตัง้ระบบ Digital Camera และระบบควบคมุพื้นที่
อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั 
จงัหวดัตรงั จาํนวน 56 กลอ้ง 1 ระบบ 14,800,000             บาท
(31) จดัหาและตดิตัง้ระบบ Digital Camera และระบบควบคมุพื้นที่
อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ 
อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จาํนวน 46 กลอ้ง 1 ระบบ 13,500,000             บาท
(32) จดัหาและตดิตัง้ระบบ Digital Camera และระบบควบคมุพื้นที่
อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย จาํนวน 39 กลอ้ง 1 ระบบ 13,000,000             บาท
(33) จดัหาและตดิตัง้ระบบ Digital Camera และระบบควบคมุพื้นที่
อาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานนครราชสมีา ตาํบลท่าชา้ง 
อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 36 กลอ้ง 1 ระบบ 12,500,000             บาท
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(34) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบตรวจสอบรถยนต ์เขา้-ออก เพือ่การรกัษา
ความปลอดภยัใหก้บัท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง 
อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 6,000,000              บาท
(35) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบตรวจสอบรถยนต ์เขา้-ออก เพือ่การรกัษา
ความปลอดภยัใหก้บัท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 4,450,000              บาท
(36) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบตรวจสอบรถยนต ์เขา้-ออก เพือ่การรกัษา
ความปลอดภยัใหก้บัท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 4,450,000              บาท
(37) จดัหาพรอ้มตดิตัง้ระบบตรวจสอบรถยนต ์เขา้-ออก เพือ่การรกัษา
ความปลอดภยัใหก้บัท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก 
อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 4,450,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 450,892,100           บาท
1.1.2.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 318,000,000            บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 31,400,000             บาท
         รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าสนามบนิท ัง้ระบบ ท่าอากาศยานนครราชสมีา ตาํบลท่า
ชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 62,000,000             บาท
(3) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าสนามบนิท ัง้ระบบ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 
ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 56,000,000             บาท
(4) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าสนามบนิท ัง้ระบบ ท่าอากาศยานน่านนคร 
ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 92,000,000             บาท
(5) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงตํา่ หมอ้แปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่
พกัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก 
อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) งานปรบัปรงุระบบสายไฟฟ้าลงใตด้นิ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 25,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,600,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 102,400,000            บาท

(7) งานปรบัปรงุระบบสายไฟฟ้าลงใตด้นิ ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบล
ปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท
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1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 132,892,100            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานก่อสรา้งศูนยป์ฏบิตักิารและฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั
และรกัษาความปลอดภยัพรอ้มอปุกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคาร 
ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 แห่ง 65,892,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,585,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 48,137,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 86,555,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,892,100             บาท

(3) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิ และเพิม่ลวดหนามของร ัว้รอบบรเิวณ
ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุ ี
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(4) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิ และเพิม่ลวดหนามของร ัว้รอบบรเิวณ
ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 19,500,000             บาท
(5) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิ และเพิม่ลวดหนามของร ัว้รอบบรเิวณ
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 19,500,000             บาท

524,800,500           บาท
1. งบลงทนุ 524,800,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 524,800,500           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 524,800,500           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 24,159,700             บาท
(1) จา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งลานจอดเครือ่งบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ
 ท่าอากาศยานกระบี ่  ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 5,653,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,509,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,660,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,128,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,653,700              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,067,200              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบี่
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(2) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัที ่3 
และปรบัปรงุอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร หลงัที ่1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 11,081,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,990,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 11,790,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,372,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,081,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,746,200             บาท

(3) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งทางขบัขนาน พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 7,425,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,125,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,425,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,850,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,850,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 500,640,800            บาท
(1) งานก่อสรา้งลานจอดเครือ่งบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 96,744,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 863,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 182,250,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 363,424,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,744,100             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 220,581,000            บาท

(2) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร หลงัที ่3 และปรบัปรงุอาคารทีพ่กั
ผูโ้ดยสาร หลงั 1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต ์ท่าอากาศยานกระบี ่
ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 133,896,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,923,400,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 506,250,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 506,691,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 133,896,700            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,776,562,200         บาท
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(3) งานก่อสรา้งทางขบัขนาน พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานกระบี ่
ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 270,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,350,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 270,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000            บาท

212,082,900           บาท
1. งบลงทนุ 212,082,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 212,082,900           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 212,082,900           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 6,588,900              บาท
(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 6,588,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 81,963,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,588,900              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,374,500             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 205,494,000            บาท
(1) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 205,494,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,458,777,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 205,494,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 893,283,000            บาท

1,096,650,800         บาท
1. งบลงทนุ 1,085,650,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,085,650,800         บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 191,033,800           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 191,033,800            บาท
(1) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดั
กระบี ่1 คนั 8,000,000              บาท
(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 คนั 8,000,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช

โครงการ : โครงการปรบัปรงุท่าอากาศยานเร่งด่วน
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(3) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 8,000,000              บาท
(4) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม 1 คนั 8,000,000              บาท
(5) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 คนั 5,350,000              บาท
(6) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 คนั 5,350,000              บาท
(7) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานน่านนคร ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 คนั 5,350,000              บาท
(8) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม 1 คนั 5,350,000              บาท
(9) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานนราธวิาส ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส 
จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 5,350,000              บาท
(10) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 คนั 5,350,000              บาท
(11) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั 5,350,000              บาท
(12) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คนั 5,350,000              บาท
(13) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 5,350,000              บาท
(14) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 5,350,000              บาท
(15) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 5,350,000              บาท
(16) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 5,350,000              บาท
(17) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานแม่สอด ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 คนั 5,350,000              บาท
(18) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง
อากาศยาน ท่าอากาศยานหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 5,350,000              บาท
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(19) จดัหาทางลาดลาํเลยีงผูโ้ดยสารทพุพลภาพ ขึ้น-ลง อากาศยาน 
ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 5,350,000              บาท
(20) จดัหาลฟิทโ์ดยสารพรอ้มตดิตัง้ กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 2 ระบบ 5,000,000              บาท
(21) จดัหาพรอ้มตดิตัง้สายพานลาํเลยีงสมัภาระ ขาเขา้ 
ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 7,500,000              บาท
(22) จดัหาพรอ้มตดิตัง้สายพานลาํเลยีงสมัภาระ ขาเขา้ 
ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม 
จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 6,000,000              บาท
(23) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด 
ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 คนั 16,074,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,094,600             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                         บาท
เงนิงบประมาณ 20,094,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,074,600             บาท

(24) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง 
อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 16,074,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,094,600             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                         บาท
เงนิงบประมาณ 20,094,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,074,600             บาท

(25) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก 
อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 คนั 16,074,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,094,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,074,600             บาท

(26) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน 
อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 4,020,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,080,000             บาท
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(27) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด อาํเภอ
เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 4,020,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,080,000             บาท

(28) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอปุกรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร 
อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 4,020,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 16,080,000             บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 894,617,000           บาท
1.1.2.1 ค่าควบคมุงาน 1,976,000              บาท

(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,976,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าจา้งควบคมุงานปรบัปรงุขยายอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร 
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 1,976,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,880,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,976,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,904,000              บาท

1.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 828,000,000            บาท
(1) งานปรบัปรงุขยายอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
   ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
   ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

(2) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานนราธวิาส 
ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 138,000,000            บาท
(3) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด 
อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 92,000,000             บาท
(4) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 80,500,000             บาท
(5) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานน่านนคร ตาํบลผาสงิห ์
อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 103,500,000            บาท
(6) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง 
อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 109,500,000            บาท

748



(7) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานนครพนม 
ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 แห่ง 172,500,000            บาท
(8) งานซ่อมบาํรงุเสรมิผวิทางวิง่ ทางขบั ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 
ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 92,000,000             บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 64,641,000             บาท
(1) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  ตาํบล
ลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 34,641,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,641,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,641,000             บาท

(2) งานก่อสรา้งพื้นทีป่ลอดภยัปลายทางวิง่ ท่าอากาศยานนครราชสมีา 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 11,000,000             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 11,000,000             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 11,000,000             บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

460,403,400           บาท
1. งบลงทนุ 460,403,400           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 460,403,400           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 460,403,400           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 13,054,000             บาท
(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 4,254,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,187,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,254,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 37,933,400             บาท

(2) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งเสรมิความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบั
และลานจอดเครือ่งบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 8,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,477,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 8,277,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานตรงั
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1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 447,349,400            บาท
(1) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 193,349,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,070,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,349,400            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 636,650,600            บาท

(2) งานก่อสรา้งเสรมิความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบัและลานจอดเครือ่งบนิ
พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ 
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 254,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 678,400,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 254,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 264,400,000            บาท

50,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000             บาท
(1) งานก่อสรา้งขยายความกวา้งทางวิง่และเสรมิผวิทางวิง่พรอ้มระบบไฟฟ้า
สนามบนิ ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานลาํปาง
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50,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,000,000             บาท
(1) งานก่อสรา้งขยายความกวา้งทางวิง่และเสรมิผวิทางวิง่พรอ้มระบบไฟฟ้า
สนามบนิ ท่าอากาศยานหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

162,192,000           บาท
1. งบลงทนุ 162,192,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 162,192,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 162,192,000           บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 7,192,000              บาท
(1) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้ง
ประกอบอืน่ๆ พรอ้มครภุณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน 
ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 7,192,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,960,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,192,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,384,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,384,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 155,000,000            บาท
(1) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอืน่ๆ พรอ้ม
ครภุณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบรุรีมัย ์
ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 155,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 775,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 155,000,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 310,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 310,000,000            บาท

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานหวัหนิ

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยานบรุรีมัย ์
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โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเรว็ 

และมีประสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงทัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 136,850,000           บาท

1. งบลงทนุ 136,850,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 136,850,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 136,850,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 136,850,000           บาท

(1) ค่าจา้งศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง

 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 136,850,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 398,400,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 161,550,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 136,850,000           บาท

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 4,232,500              บาท

1. งบลงทนุ 4,232,500              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,232,500              บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,232,500              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 4,232,500              บาท

(1) ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอก

กรงุเทพมหานคร 4,232,500              บาท

305,323,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ          5,542,700,000 บาท

1. งบลงทนุ 305,323,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ         5,542,700,000 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 305,323,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ         5,542,700,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 305,323,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ         5,542,700,000 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 305,323,200            บาท

(1) ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -

วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก 305,323,200            บาท

รฐัวสิาหกจิ

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

ดา้นตะวนัตก

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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3,486,840,600         บาท
เงนินอกงบประมาณ            386,722,000 บาท
1. งบลงทนุ 3,486,840,600         บาท
เงนินอกงบประมาณ            386,722,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,486,840,600         บาท
เงนินอกงบประมาณ            386,722,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,486,840,600         บาท
เงนินอกงบประมาณ            386,722,000 บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000             บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง 
ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่ กรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 3,466,840,600         บาท
(1) ค่าอปุกรณ์งานระบบและค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้ง กรงุเทพมหานคร 2,022,370,000         บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรงุรกัษา กรงุเทพมหานคร 1,444,470,600         บาท

9,000,000              บาท
1. งบลงทนุ 9,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,000,000              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค กรงุเทพมหานคร 9,000,000              บาท

9,000,000              บาท
1. งบลงทนุ 9,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,000,000              บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 9,000,000              บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ กรงุเทพมหานคร 9,000,000              บาท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ช่วงบางซ่ือ - ท่าพระ
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74,395,100             บาท
1. งบลงทนุ 74,395,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,395,100             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 74,395,100             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 70,219,000             บาท
(1) ค่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จดัหาและตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณเสน้ทาง
สายตะวนัออก ช่วงสถานโียทะกาถงึสถานคีลองลกึ จงัหวดัปราจนีบรุี 70,219,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 615,005,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 137,111,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,219,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 407,675,200            บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 4,176,100              บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัประกวดราคาพรอ้มควบคมุงานก่อสรา้งเสน้ทางสาย
ตะวนัออก ช่วงสถานโียทะกาถงึสถานคีลองลกึ จงัหวดัปราจนีบรุี 4,176,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,030,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,176,100              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,669,900              บาท

243,130,000           บาท
1. งบลงทนุ 243,130,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 243,130,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 243,130,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 243,130,000            บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดันครสวรรค์ 243,130,000            บาท

55,980,000             บาท
1. งบลงทนุ 55,980,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,980,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,980,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 55,980,000             บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดันครราชสมีา 55,980,000             บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบรุ ี- ปากน้ําโพ

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบอาณัติสญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ
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159,774,000           บาท
1. งบลงทนุ 159,774,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,774,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 159,774,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 159,774,000            บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาช่วยเวนคนืทีด่นิ จงัหวดัเชยีงราย 144,778,000            บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัประกวดราคา จงัหวดัเชยีงราย 14,996,000             บาท

175,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 175,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 175,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 175,000,000            บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รกึษาช่วยเวนคนืทีด่นิ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 160,000,000            บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาจดัประกวดราคา จงัหวดัรอ้ยเอด็ 15,000,000             บาท

610,000                บาท
1. งบลงทนุ 610,000                บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 610,000                บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 610,000                บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 610,000                บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดันครราชสมีา 610,000                บาท

195,814,000           บาท
1. งบลงทนุ 195,814,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 195,814,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 195,814,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 195,814,000            บาท
(1) งานเสรมิความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) ระหวา่ง
สถานชีมุทางฉะเชงิเทรา - สถานชีมุทางคลองสบิเกา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 44,670,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 148,900,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,038,400             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,631,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 59,560,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,670,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุทางรถไฟ

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั - เชียงราย - เชียงของ

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม - รอ้ยเอด็ - มกุดาหาร - นครพนม

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น
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(2) งานเสรมิความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) ระหวา่ง
สถานชีมุทางคลองสบิเกา้ - สถานชีมุทางแก่งคอย จงัหวดันครนายก 87,040,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 621,720,000            บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 197,475,800            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 186,516,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,687,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 87,040,800             บาท

(3) งานเสรมิความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) ระหวา่งสถานวีง
เวยีนใหญ่ - มหาชยั กรงุเทพมหานคร 64,103,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 198,025,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,711,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,103,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 79,210,500             บาท

246,465,100           บาท
1. งบลงทนุ 246,465,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 246,465,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 246,465,100           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 246,465,100            บาท
(1) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้2 ช่วง กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 12,974,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,810,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,768,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,974,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,324,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,743,200             บาท

(2) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 10,359,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,850,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,065,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,359,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,425,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุสะพานและช่องน้ํา
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(3) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 36,100                  บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,690,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,809,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,100                  บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 9,845,300              บาท

(4) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 2,464,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,322,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,128,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,464,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 5,728,800              บาท

(5) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัอตุรดติถ ์1 แห่ง 9,030,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,769,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,030,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 53,700,000             บาท

(6) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้8 ช่วง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 39,450,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,680,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,389,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,450,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 67,840,000             บาท

(7) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้10 ช่วง จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 27,627,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 113,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,872,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,627,200             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 56,500,000             บาท

(8) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้12 ช่วง จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 13,201,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,320,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,958,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,201,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 31,160,000             บาท
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(9) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้7 ช่วง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 37,551,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,098,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,551,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,850,000             บาท

(10) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้3 ช่วง จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 22,879,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,821,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,413,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,879,400             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,528,700             บาท

(11) งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม ัน่คงสะพานทีช่าํรดุหรอืรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้19 ช่วง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 6,561,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,782,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,551,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,561,300              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,669,200             บาท

24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

12,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท

         (12) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ทีจ่าํเป็น เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนนิการ
         สิง่กดีขวางทางนํา้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ ระหวา่งสถานี
         ดอนสนีนท ์- พานทอง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง

         (13) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ทีจ่าํเป็น เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนนิการ
         สิง่กดีขวางทางนํา้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ ระหวา่งสถานี
         ช่องเขา - ร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง
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27,827,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,897,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,827,900             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,069,100             บาท

โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย
และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง
เพื่อเช่ือมโยงภมูิภาค ช่วงกรงุเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ช่วงกรงุเทพมหานคร - นครราชสมีา) 500,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 500,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000,000            บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดันครราชสมีา 500,000,000            บาท

245,790,400           บาท
1. งบลงทนุ 245,790,400           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 245,790,400           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 245,790,400           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 245,790,400            บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง ช่วงประจวบครีขีนัธ ์- ชมุพร     
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 118,450,000            บาท
(2) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง ช่วงนครปฐม - หวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 121,242,000            บาท
(3) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง  ช่วงหวัหนิ - ประจวบครีขีนัธ ์    
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 6,098,400              บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชมุพร

         (14) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ทีจ่าํเป็น เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนนิการ
         สิง่กดีขวางทางนํา้ในทางรถไฟสายต่าง ๆ ระหวา่งสถานบีา้นตูล - ชะอวด
         จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง
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165,357,500           บาท
1. งบลงทนุ 165,357,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,357,500           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,357,500           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 165,357,500            บาท

165,357,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 731,562,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,743,700            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 165,357,500            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 453,461,100            บาท

36,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 36,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 36,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 36,000,000             บาท

36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบ
รถไฟความเรว็สูงเพื่อเช่ือมโยงภมูิภาค ช่วงกรงุเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

โครงการ : โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อเตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

           (1) งานจา้งทีป่รกึษาศึกษาสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายการ
           ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่เตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - 
           กาํแพงเพชร - นครสวรรค ์จงัหวดัตาก

           (1) งานจา้งทีป่รกึษาออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอื
           ระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี
           ในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงเชื่อมโยงภมูภิาคช่วง กรงุเทพมหานคร - 
           หนองคาย  (ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย) จงัหวดัหนองคาย
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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

4,067,000              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,067,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,067,000              บาท

1) การพฒันาเครือ่งมอืภมูสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ 4,067,000              บาท

สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม

2,847,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,847,200              บาท

1) โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) 2,322,000              บาท

2) โครงการสมัมนาการพฒันาระบบ Search and Rescue System

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 525,200                บาท

20,232,700             บาท

1. งบลงทนุ 20,232,700             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,232,700             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 20,232,700             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,232,700             บาท

(1) โครงการพฒันามาตรฐานขอ้มลูถนนของประเทศ พรอ้มระบบรายงาน

ผลขอ้มลูถนนในเขตกรงุเทพมหานคร แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบ

ศตัรูพ่าย กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 5,200,000              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ดา้นคมนาคม 

(MOT Big Data Analytics) แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 15,032,700             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเครื่องมือภมูิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการเดินอากาศ

โครงการ : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานขอ้มูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ 

เพื่อสนบัสนุนการกาํหนดนโยบายและการบรหิารจดัการดา้นคมนาคมขนส่ง

โครงการ : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบิน และสอบสวนดา้นการบินพลเรอืน

ตามมาตรฐานองคก์ารการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)

กระทรวงคมนาคม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการที่ส่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมีมาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 9 โครงการ
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โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการขนส่งผูโ้ดยสารทางถนน 4,946,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,946,900              บาท

1) ศึกษาเพือ่จดัทาํระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเพือ่การกาํกบัดูแล
และการประเมนิผลการประกอบการของเสน้ทางรถโดยสารประจาํทางหมวด 1 
และหมวด 4 ในส่วนภมูภิาค 1 รายการ 4,946,900              บาท

23,090,500             บาท
1. งบลงทนุ 23,090,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,090,500             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 23,090,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,090,500             บาท
(1) พฒันาระบบงานการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทกุ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 23,090,500             บาท

14,475,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 14,475,100             บาท

1) ค่าจา้งศึกษาระบบกาํกบัดูแลกจิการขนส่งทางรางสาํหรบัประเทศไทย 9,475,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,324,900              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,475,100              บาท

2) ค่าจา้งศึกษาการพฒันาระบบกาํกบัดูแลความปลอดภยัและความม ัน่คง
ของการขนส่งทางราง 5,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

กรมการขนส่งทางบก

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งไทยสู่การขนส่งสนิคา้

กรมการขนส่งทางราง
โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ
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สามารถเช่ือมโยงทัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 40,342,600             บาท
1. งบลงทนุ 33,434,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,434,200             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,434,200             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 33,434,200             บาท
(1) ค่าจา้งศึกษาการพฒันาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดนิทาง
เพือ่เขา้ถงึสถานรีถไฟฟ้าและสนามบนิในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
กรงุเทพมหานคร 4,428,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,141,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,428,200              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,712,800             บาท

(2) ค่าจา้งศึกษาการพฒันานวตักรรมระบบวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) เพือ่การขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทกุ 
และการเดนิทางของคนในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
ระยะที ่1 กรงุเทพมหานคร 5,110,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,552,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,110,600              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 20,442,000             บาท

(3) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2564 - 2580 กรงุเทพมหานคร 8,524,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,624,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,524,800              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,099,200             บาท

(4) ค่าจา้งศึกษาการจดัทาํแผนโลจสิตกิสเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้
เชื่อมโยงฐานการผลติในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กบัประตูการคา้ในพื้นทีภ่าคใต ้จงัหวดัระนอง 4,498,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,492,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,498,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 17,993,900             บาท

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ
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(5) ค่าจา้งศึกษาการพฒันามาตรฐานแบ่งลาํดบัช ัน้ถนนของโครงข่าย 

(Road Hierarchy) เพือ่ความปลอดภยัในการคมนาคมขนส่งทางถนน

อย่างย ัง่ยนื กรงุเทพมหานคร 3,800,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

(6) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการเดนิทางทางนํา้ในเขตกรงุเทพมหานคร

และปรมิณฑลและการเชื่อมต่อการเดนิทางรูปแบบอืน่ 

กรงุเทพมหานคร 7,072,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 35,360,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,072,100              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 28,288,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 6,908,400              บาท

1) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนการกาํกบัการบรหิารจดัการระบบตัว๋ร่วม 6,908,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,542,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,908,400              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,816,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,816,800             บาท

กรมการปกครอง

7,222,000              บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 2,222,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,222,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,222,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,222,000              บาท

(1) พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบ Bampen เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร

1 ระบบ 2,222,000              บาท

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการกจิกรรมบัง้ไฟ พล ุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั

หรอืวตัถอุืน่ใดที่คลา้ยคลงึกนัเพื่อความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ (Bampen)
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สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
51,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               1,290,000 บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 50,000,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 50,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 50,000,000             บาท
(1) โปรแกรมออกแบบและวเิคราะหก์ารกระแทกและพลวตัรของโครงสรา้ง ตาํบล
คลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 20,000,000             บาท
(2) เครือ่งทดสอบพลวตัรความถีสู่งสาํหรบัเครือ่งยดึเหนี่ยวราง ตาํบลคลองหา้
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 30,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,290,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,000,000              บาท

โครงการ : โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง

รฐัวสิาหกจิ
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กระทรวงกลาโหม
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม

สาํหรบัการเช่ือมโยงขอ้มูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม 15,158,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 15,158,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 15,158,000             บาท
(1) โครงการพฒันาระบบการควบคมุอาวธุยุทธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนกิส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผ่านระบบ National Single 
Window ส่วนเพิม่เตมิ 2,500,000              บาท
(2) โครงการเชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานภาครฐั ตามมตคิณะรฐัมนตร ี
และการปรบัปรงุระบบการออกใบอนุญาตในรูปแบบ Web Application 12,658,000             บาท

กรมศลุกากร
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการพฒันาและปรบัปรงุระบบ NSW 22,564,900             บาท
1. งบลงทนุ 22,564,900             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,564,900             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,564,900             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,564,900             บาท
(1) โครงการระบบคาํขอใบอนุญาต/ใบแจง้เพือ่นาํเขา้ - ส่งออก สนิคา้เกษตร
แบบอเิลก็ทรอนกิส ์ณ จดุเดยีว ผ่านระบบ NSW แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 22,564,900             บาท

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และอาํนวยความสะดวกทางการคา้
ใหม้ีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสากล
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธิภาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่ดีข้ึนในปี 2564 
(อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border))

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนําเขา้ส่งออก
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์
ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเช่ือมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW 
ในรูปแบบ B2G  จาํนวน 9 โครงการ

กระทรวงการคลงั

ตวัช้ีวดัที่ 2 : สดัส่วนตน้ทนุการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิติกสต่์อ GDP 
ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการควบคมุอาวธุยทุธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
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กรมประมง
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเช่ือมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 18,866,400             บาท
1. งบลงทนุ 18,866,400             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,866,400             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,866,400             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 18,866,400             บาท
(1) โครงการพฒันาระบบการเชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนกิสส์นิคา้สตัวน์ํา้
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 8,711,700              บาท
(2) โครงการพฒันาระบบควบคมุสนิคา้อาหารสตัวน์ํา้เพือ่รองรบัการเชื่อมโยง
ทางอเิลก็ทรอนกิส ์แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 10,154,700             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 22,569,400             บาท
1. งบลงทนุ 22,569,400             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,569,400             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,569,400             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,569,400             บาท
(1) พฒันาระบบตรวจสอบและรบัรองสนิคา้ปศุสตัวเ์พือ่การส่งออก
เพือ่รองรบัระบบ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 19,923,400             บาท
(2) พฒันาระบบเชื่อมโยงวตัถอุนัตรายกบัศูนยข์อ้มลูวตัถอุนัตราย 
(Hazardous Substance single submission : HSSS) 
ตาํบลบางกะด ีอาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 2,646,000              บาท

โครงการ : โครงการออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสส์ขุอนามยั
และสขุอนามยัพชืผ่านระบบ NSW 8,711,000              บาท
1. งบลงทนุ 8,711,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,711,000              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,711,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,711,000              บาท
(1) โครงการออกแบบและพฒันาระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนกิสส์ุขอนามยั
และสุขอนามยัพชื (e-Sanitary and Phyto Sanitary Certificate) 
ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 8,711,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศสุตัว ์

กรมวชิาการเกษตร
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6,864,000              บาท
1. งบลงทนุ 6,864,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,864,000              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,864,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 6,864,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบ TAS License และการเชื่อมโยงขอ้มลู
การตรวจร่วมและตรวจปลอ่ยผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร
กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 6,864,000              บาท

กรมเจา้ท่า
16,418,800             บาท

1. งบลงทนุ 16,418,800             บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,418,800             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,418,800             บาท
1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 16,418,800             บาท

(1) โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน การใหบ้รกิารประชาชนเพือ่รองรบังาน NSW กรงุเทพมหานคร 
1 ระบบ 16,418,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 82,093,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,418,800             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,046,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,628,200             บาท

กรมป่าไม ้
โครงการ : โครงการพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นการนําเขา้และส่งออกไม ้
ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 2,647,800              บาท
1. งบลงทนุ 2,647,800              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,647,800              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,647,800              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,647,800              บาท
(1) โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
เพือ่สนบัสนุนการทาํงานของระบบ NSW กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 2,647,800              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาและเช่ือมโยงแลกเปลีย่นขอ้มูลในกระบวนการนําเขา้ส่งออกผ่านระบบ NSW

โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบโลจสิติกส ์

กระทรวงคมนาคม

768



กรมควบคมุโรค

ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 2,000,000              บาท
1. งบลงทนุ 2,000,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,000,000              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,000,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,000,000              บาท

(1) พฒันาระบบบรกิารออกใบรบัรองแหลง่ผลติแหลง่กาํเนดิอาหารปลอดโรค ผ่าน
ระบบ National Single Window (NSW) เพือ่เชื่อมโยงขอ้มลูเลขประจาํตวั 13 
หลกั โดยใชเ้ทคโนโลย ีApplication Program Interface (API) กองโรคตดิต่อ
ท ัว่ไป ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 2,000,000              บาท

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
29,000,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 29,000,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์
และโซ่อปุทานของอตุสาหกรรม 29,000,000             บาท

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ
21,211,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 21,211,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายพฒันาและส่งเสรมิโลจสิตกิสเ์พือ่การคา้ 21,211,000             บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวงอตุสาหกรรม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.2 : พฒันาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน และเช่ือมโยงการคา้
สู่รูปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานของสถานประกอบการ 
เป้าหมายในปี 2563 ลดลง คิดเป็นมูลค่ารวม 800 ลา้นบาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.3 : พฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์(LSPs)

กระทรวงพาณิชย์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ 
และผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 850 คู่

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารดา้นการป้องกนัควบคมุโรคเช่ือมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการ

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม
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สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
9,139,400              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,139,400              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 785,000                บาท
2) โครงการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืและตดิตามการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์
การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์ระยะที ่2 1,500,000              บาท
3) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย 6,854,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,271,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,854,400              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 27,417,200             บาท

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
79,200,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 79,200,000             บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 79,200,000             บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 79,200,000             บาท
(1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟ
ความเรว็สูง ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 79,200,000             บาท

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกสส์นิคา้เกษตร 2,358,500              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,358,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศึกษาตน้ทนุโลจสิตกิสก์ารเกษตร 1,400,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันาแผนพฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน
ภาคการเกษตร ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศไทย 958,500                บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

โครงการ : โครงการวางแผนและขบัเคลื่อนการพฒันาระบบโลจสิติกสแ์ละระบบอาํนวยความสะดวกทางการคา้

โครงการ : โครงการหอ้งปฏบิตัิการทดสอบเพื่อรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเรว็สูง

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ 
และคณุภาพบคุลากร วจิยันวตักรรมและเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล)
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ 
และคณุภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล) 6 โครงการ
สาํนกันายกรฐัมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
6,256,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,256,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่ง
และการคา้ระหวา่งประเทศ 6,256,000              บาท

16,880,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 16,880,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันามาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตแิละพฒันาบคุลากรรองรบั
อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ 16,880,000             บาท

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเรว็สูง 46,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 45,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 45,000,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 30,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,000,000             บาท
(1) เครือ่งทดสอบรบัรองหมอนคอนกรตี หมอนประแจ ตาํบลคลองหา้ 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12,000,000             บาท
(2) เครือ่งทดสอบรบัรองอปุกรณ์ยดึเหนี่ยวรางรถไฟ ตาํบลคลองหา้ 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 18,000,000             บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 15,000,000             บาท
1.1.2.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 15,000,000             บาท

(1) ค่าออกแบบอาคารทดสอบรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั
และการบาํรงุรกัษาชิ้นส่วนรถไฟความเรว็สูง ตาํบลคลองหา้ 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 15,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,000,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,000,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหว่างประเทศ

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพฒันาบคุลากร
รองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส ์

กระทรวงแรงงาน
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