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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. หลกัการและเหตผุล

2. วตัถปุระสงค ์
       (1) เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสาํคญัเร่งด่วนของรฐับาล ที่มกีารดาํเนินงานต ัง้แต่ 
2 หน่วยงานขึ้นไปซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกนั โดยกาํหนดเป็นแผนงานบูรณาการ มเีป้าหมายและวตัถปุระสงคก์าร
ดาํเนินงานที่มคีวามเชื่อมโยง.สอดคลอ้ง สนบัสนุนซึ่งกนัและกนั เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ คุม้ค่า และไม่ซ ํา้ซอ้น
กนั มแีผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมท ัง้ใหม้กีารจดัทาํ
แผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน
       (2) เพื่อใหก้ารจดัทาํงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เป็นกลไกขบัเคลือ่นการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร ์และ
นโยบายเรื่องสาํคญัเร่งด่วนของรฐับาลไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมหีน่วยงานเจา้ภาพหลกัเป็นผูร้บัผดิชอบ 
และมนีายกรฐัมนตรี/รองนายกรฐัมนตรีทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นผูก้าํกบั ดูแล ตดิตามผลการดาํเนินงาน
ใหเ้กดิผลอย่างเป็นรูปธรรม มคีวามชดัเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตวัชี้วดั แนวทางการดาํเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาํหนด

แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564
227,157,216,200              250,742,339,400              
55,173,562,500               50,992,827,400               

       เพื่อใหก้ระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นเครื่องมอืจดัสรรทรพัยากรที่มปีระสทิธิภาพ และส่งเสริมให ้
กระทรวงและหน่วยงานทาํงานร่วมกนัในลกัษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย ที่นาํไปสู่การบรรลุจดุมุ่งหมายและ
ตวัชี้วดัร่วมกนั โดยมรูีปแบบการบริหารจดัการแบบองคร์วม คาํนึงถงึหลกัประหยดั ความคุม้ค่า มุง่ใหเ้กดิผล
สมัฤทธิ์ในการใชจ่้ายงบประมาณ และเกดิประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนและประเทศชาต ิตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
       การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ โดยกาํหนดใหม้แีผนงานบูรณาการเรื่องสาํคญั ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บท
ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 นโยบายและแผนระดบัชาติ
ว่าดว้ยความม ัน่คงแห่งชาต ิแผนการปฏรูิปประเทศ และนโยบายสาํคญัของรฐับาล เพื่อใชแ้ผนงานบูรณาการ
เป็นกลไกขบัเคลือ่นการดาํเนินงานของหน่วยงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้โดยมี
วตัถปุระสงคข์องแผนงานเป็นกรอบในการดาํเนินงาน มจีดุมุ่งหมายใหแ้ผนงานบูรณาการทาํหนา้ที่เชื่อมโยงภารกจิ
และการดาํเนินงานของหน่วยงานที่มเีป้าหมายวตัถปุระสงคแ์ละตวัชี้วดัร่วมกนั



นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี
(พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ)
1. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

สาํนกันายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 4 หน่วยงาน

9,563.3387 ลา้นบาท

2) กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คง
ภายในราชอาณาจกัร

2. กระทรวงกลาโหม
จาํนวน 4 หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง

3. กระทรวงการต่างประเทศ
จาํนวน 1 หน่วยงาน

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี

4. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
จาํนวน 1 หน่วยงาน

3) ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

5. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 2 หน่วยงาน
6. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 8 หน่วยงาน
8. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 3 หน่วยงาน
10. กระทรวงยุติธรรม
จาํนวน 8 หน่วยงาน
11. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
12. กระทรวงวฒันธรรม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
13. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 3 หน่วยงาน
14. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 1 หน่วยงาน

3. นายก/รองนายกรฐัมนตรีผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และงบประมาณ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

15. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
จาํนวน 4 หน่วยงาน

16. หน่วยงานขององคก์รอสิระ
และองคก์รอยัการ
จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายสมคิด  จาตุศรพีทิกัษ)์
2. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 2 หน่วยงาน

21,489.5155 ลา้นบาท

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี

2. กระทรวงกลาโหม
จาํนวน 1 หน่วยงาน

1) สาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
สาํนกันายกรฐัมนตรี

3. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 8 หน่วยงาน

2) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ

4. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
7. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 2 หน่วยงาน
8. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 2 หน่วยงาน
9. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 2 หน่วยงาน
10. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 2 หน่วยงาน

3



นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

11. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

12. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 5 หน่วยงาน
13. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายวษิณุ  เครอืงาม)
3. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ
และประพฤติมชิอบ

หน่วยงานขององคก์รอสิระ
และองคก์รอยัการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 4 หน่วยงาน

578.0000 ลา้นบาท

1) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ

2. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงพลงังาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 4 หน่วยงาน
7. กระทรวงยุตธิรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
8. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. กระทรวงวฒันธรรม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
10. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 3 หน่วยงาน
11. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 3 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

12. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
จาํนวน 3 หน่วยงาน

13. หน่วยงานของรฐัสภา
จาํนวน 1 หน่วยงาน
14. หน่วยงานขององคก์รอสิระ
และองคก์รอยัการ
จาํนวน 3 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิิษฏ)์
4. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

924.3147 ลา้นบาท

1) กรมกิจการผูสู้งอายุ 2. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 3 หน่วยงาน
6. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 4 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ)
5. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

65,548.6761 ลา้นบาท

2. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

4. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 6 หน่วยงาน
7. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 2 หน่วยงาน
8. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายวษิณุ  เครอืงาม)
6. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

กระทรวงยุตธิรรม
1) สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

6,129.2323 ลา้นบาท

และปราบปราม ยาเสพติด 2. กระทรวงกลาโหม
จาํนวน 5 หน่วยงาน
3. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
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
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

10. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
จาํนวน 2 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายอนุทิน  ชาญวรีกูล)
7. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิติกส ์

กระทรวงคมนาคม
1) สาํนกังานนโยบายและแผนการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

106,115.6512 ลา้นบาท

ขนส่งและจราจร 2. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 2 หน่วยงาน
4. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 8 หน่วยงาน
5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
7. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
8. กระทรวงอตุสาหกรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 4 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายสมคิด  จาตุศรพีทิกัษ)์
8. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล

สาํนกันายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกิจ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 2 หน่วยงาน

1,210.0000 ลา้นบาท

ขนาดกลางและขนาดย่อม 2. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 7 หน่วยงาน
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 4 หน่วยงาน
6. กระทรวงยุติธรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
7. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
8. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 1 หน่วยงาน
10. กระทรวงอตุสาหกรรม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
11. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายสมคิด  จาตุศรพีทิกัษ)์
9. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

1. กระทรวงการคลงั
จาํนวน 1 หน่วยงาน

5,751.6401 ลา้นบาท

และสงัคมแห่งชาติ 2. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
3. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 3 หน่วยงาน
5. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 2 หน่วยงาน
6. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 3 หน่วยงาน
7. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

8. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 1 หน่วยงาน

นายกรฐัมนตรี
(พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา)
10. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 2 หน่วยงาน

21,758.1957 ลา้นบาท

และสงัคมแห่งชาติ 2. กระทรวงกลาโหม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 11 หน่วยงาน
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 7 หน่วยงาน
7. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
8. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
9. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
10. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 4 หน่วยงาน
11. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 1 หน่วยงาน
12. กระทรวงวฒันธรรม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
13. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 1 หน่วยงาน
14. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

15. กระทรวงอตุสาหกรรม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
16. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 3 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิิษฏ)์
11. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิ
เศรษฐกจิฐานราก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1) สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

1. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 4 หน่วยงาน

2,092.5879 ลา้นบาท

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 11 หน่วยงาน
3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 2 หน่วยงาน
5. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงอตุสาหกรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
7. หน่วยงานอื่นของรฐั
จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(นายสมคิด  จาตุศรพีทิกัษ)์
12. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรม
และบรกิารแห่งอนาคต

กระทรวงอตุสาหกรรม
1) สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

903.0772 ลา้นบาท

กระทรวงแรงงาน
2) กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

2. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

5. กระทรวงพาณิชย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
7. กระทรวงศึกษาธกิาร
จาํนวน 1 หน่วยงาน
8. กระทรวงอตุสาหกรรม
จาํนวน 4 หน่วยงาน
9. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 1 หน่วยงาน

รองนายกรฐัมนตรี
(พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ)
13. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั สาํนกันายกรฐัมนตรี

1) สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 3 หน่วยงาน

1,903.1786 ลา้นบาท

(องคก์ารมหาชน) 2. กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความม ัน่คงของมนุษย์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
6. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
7. กระทรวงพลงังาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
8. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 2 หน่วยงาน
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นายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
ผูก้าํกบัแผนงานบูรณาการ

หน่วยงานเจา้ภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง งบประมาณ

รองนายกรฐัมนตรี
(นายอนุทิน  ชาญวรีกูล)
14. แผนงานบูรณาการสรา้งรายได ้
จากการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
1) สาํนกังานปลดักระทรวง

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี
จาํนวน 1 หน่วยงาน

6,774.9314 ลา้นบาท

การท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงกลาโหม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
3. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา
จาํนวน 3 หน่วยงาน
4. กระทรวงการอดุมศึกษา
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
จาํนวน 1 หน่วยงาน
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จาํนวน 1 หน่วยงาน
6. กระทรวงคมนาคม
จาํนวน 2 หน่วยงาน
7. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
8. กระทรวงมหาดไทย
จาํนวน 2 หน่วยงาน
9. กระทรวงแรงงาน
จาํนวน 1 หน่วยงาน
10. กระทรวงวฒันธรรม
จาํนวน 3 หน่วยงาน
11. กระทรวงสาธารณสุข
จาํนวน 3 หน่วยงาน
12. รฐัวสิาหกิจ
จาํนวน 2 หน่วยงาน
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แผนงานบูรณาการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
รวมทัง้สิ้น 282,330.7787   301,735.1668   484,659.4664   305,583.2666   169,130.1276   
เงนิงบประมาณ 227,157.2162   250,742.3394   318,174.9051   210,304.9362   120,897.9435   
เงนินอกงบประมาณ 55,173.5625    50,992.8274    166,484.5613   95,278.3304    48,232.1841    

- เงนิรายได ้ 1,242.8911 1,282.3677 684.0437 316.7542 29.7441
- ทุนหมนุเวยีน 883.2976 104.0840 -  -  -  
- เงนิกูใ้นประเทศ 31,091.2338 48,968.1687 72,120.3858 92,865.5762 43,485.2200
- เงนิกูต่้างประเทศ 1,075.6400 638.2070 0.1818 -  -  
- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 20,880.5000 -  93,679.9500 2,096.0000 4,717.2200

1. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้
เงนิงบประมาณ 10,541.2202    9,563.3387     8,966.7172     2,464.4499     1,800.0000     
เงนินอกงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 

2. แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เงนิงบประมาณ 16,028.2513    21,489.5155    18,348.5499    8,478.4293     15,706.6582    
เงนินอกงบประมาณ 386.0425        815.6472        803.6351        267.3075        6.9775          

- เงนิรายได ้ -  428.4966 533.8550 267.3075 6.9775
- เงนิกูใ้นประเทศ 386.0425 387.1506 269.7801 -  -  

3. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
เงนิงบประมาณ 785.9470        578.0000        618.2185        -                 -                 
เงนินอกงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 

4. แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคม
สูงวยั
เงนิงบประมาณ 822.5968        924.3147        516.5085        103.6086        
เงนินอกงบประมาณ -                 159.7368        -                 -                 -                 

- เงนิรายได ้ -  159.7368 -  -  -  
5. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
เงนิงบประมาณ 58,315.8708    65,548.6761    106,019.4046   94,589.1898    74,733.6196    
เงนินอกงบประมาณ 131.0263        135.0346        138.1381        52.3162         -                 

- เงนิรายได ้ 2.2244 8.8976 -  -  -  
- เงนิกูใ้นประเทศ 128.8019 126.1370 138.1381 52.3162 -  

6. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม
และบําบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด
เงนิงบประมาณ 5,299.5912     6,129.2323     5,981.0792     -                 -                 
เงนินอกงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 

4. กรอบประมาณการลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแผนงานบูรณาการ - แหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท
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แผนงานบูรณาการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

หน่วย : ลา้นบาท

7. แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบ
โลจสิติกส ์
เงนิงบประมาณ 94,744.9028    106,115.6512   141,398.6733   95,449.0896    25,503.9044    
เงนินอกงบประมาณ 53,088.2090    49,376.0260    165,232.6108   94,910.7600    48,203.9400    

- เงนิรายได ้ 748.3210 428.4830 100.2420 1.5000 1.5000
- ทุนหมนุเวยีน 23.7080 25.0000 -  -  -  
- เงนิกูใ้นประเทศ 30,414.5400 48,284.3360 71,452.2370 92,813.2600 43,485.2200
- เงนิกูต่้างประเทศ 1,075.6400 638.2070 0.1818 -  -  
- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 20,826.0000 -  93,679.9500 2,096.0000 4,717.2200

8. แผนงานบูรณาการพฒันาผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล
เงนิงบประมาณ 1,472.9339     1,210.0000     110.3343        118.3511        94.0812         
เงนินอกงบประมาณ 90.1574         91.6242         -                 -                 -                 

- เงนิรายได ้ 8.5408 12.5402 -  -  -  
- ทุนหมนุเวยีน 61.6166 79.0840 -  -  -  
- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 20.0000 -  -  -  -  

9. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ
เงนิงบประมาณ 6,880.7605     5,751.6401     7,345.3669     4,269.3708     677.1075        
เงนินอกงบประมาณ 58.5038         34.9236         39.9265         -                 -                 

- เงนิรายได ้ 43.6739 15.5305 -  -  -  
- เงนิกูใ้นประเทศ 14.8299 19.3931 39.9265 -  -  

10. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค
เงนิงบประมาณ 20,147.3820    21,758.1957    14,031.7325    1,358.9458     440.8360        
เงนินอกงบประมาณ 580.6205        350.4350        244.0841        23.7800         -                 

- เงนิรายได ้ 399.1010 199.2830 23.7800 23.7800 -  
- เงนิกูใ้นประเทศ 147.0195 151.1520 220.3041 -  -  
- เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 34.5000 -  -  -  -  

11. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐาน
ราก
เงนิงบประมาณ 2,972.0490     2,092.5879     3,548.7668     1,001.0000     
เงนินอกงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 

12. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิาร
แห่งอนาคต
เงนิงบประมาณ 1,106.8488     903.0772        1,247.7548     930.5914        679.3097        
เงนินอกงบประมาณ 2.7510          2.0000          2.0000          -                 -                 

- เงนิรายได ้ 2.7510 2.0000 2.0000 -  -  
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แผนงานบูรณาการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

หน่วย : ลา้นบาท

13. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั
เงนิงบประมาณ 1,237.6219     1,903.1786     2,792.5208     30.5153         32.0154         
เงนินอกงบประมาณ 797.9730        -                 -                 -                 -                 

- ทุนหมนุเวยีน 797.9730 -  -  -  -  
14. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว
เงนิงบประมาณ 6,801.2400     6,774.9314     7,249.2778     1,511.3946     1,230.4115     
เงนินอกงบประมาณ 38.2790         27.4000         24.1667         24.1667         21.2666         

- เงนิรายได ้ 38.2790 27.4000 24.1667 24.1667 21.2666
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

เพือ่ใหป้ระเทศชาตเิกดิความม ัน่คง ประชาชนในพื้นทีม่คีวามปลอดภยัท ัง้ในชวีติและทรพัยส์นิ อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิขใน
สงัคมพหวุฒันธรรม รวมท ัง้ไดร้บัการพฒันาอย่างเทา่เทยีมกบัภาคอืน่ ๆ โดยยกระดบัการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและ
พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและมเีอกภาพ ครอบคลมุทกุพื้นทีแ่ละกลุม่เป้าหมายนอ้มนาํศาสตร์
ของพระราชามาเป็นกรอบแนวทางดาํเนินงาน ยดึม ัน่ในหลกัสนัตวิธิ ีมุง่เนน้การขจดัปญัหาความขดัแยง้และ
ความไมเ่ป็นธรรมใหไ้ดอ้ย่างจริงจงัและถาวร เสริมสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถงึประชาชนสง่เสริมใหป้ระชาชนเขา้มา
มสีว่นร่วมแกไ้ขปญัหาทีส่าเหตอุย่างแทจ้ริง และสรา้งความเชื่อม ัน่ใหก้บัประชาชน สง่เสริมอาํนวยความยุตธิรรมและช่วยเหลอื
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบอย่างท ัว่ถงึ เป็นธรรม รวมท ัง้การขยายการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และยกระดบั
คุณภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรฐั เสริมสรา้งความรกัชาติ
ศาสน ์กษตัริย ์สง่เสริมศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตส้งัคม
พหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 
1. ประชาชนและหมูบ่า้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
2. ประชาชนไดร้บัความยุตธิรรมจากกระบวนการพจิารณาคด ีและผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตคุวามไมส่งบรวมท ัง้
ครอบครวัไดร้บัการเยยีวยาอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

3. ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้กุกลุม่อาชพีไดร้บัการสง่เสริมอาชพีและยกระดบัรายไดค้ณุภาพชวีติทีด่ขี ึ้น
4. นกัเรียน นกัศึกษา ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บการสนบัสนุนทางการศึกษาและไดร้บัอดุหนุนทนุการศึกษา
ใหม้คีณุภาพมาตรฐานสูงขึ้น

5. ประชาชนและเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใตร้บัการอบรมสง่เสริมใหม้คีวามเขา้ใจและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ อตัลกัษณ์
ศาสนาและสงัคมพหวุฒันธรรม

6. ประชาชนองคก์รกลุม่เครือช่ายนอกภาครฐัมคีวามเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัสงขลา
และจงัหวดัสตูล)

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

10,541,220,200          9,563,338,700             
-   -   



3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 14 กระทรวง 1 สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี 1 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 49 หน่วยงาน

หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : 
สาํนกันายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานสภาความม ัน่คงแหง่ชาติ
2) กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร
สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
3) ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 - ตวัชี้วดั : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง เมือ่เทยีบกบัปี 2560 รอ้ยละ  - 50

(1) ผลสมัฤทธิ์ : มุง่หมายใหป้ระชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
มคีวามม ัน่คงปลอดภยั พรอ้มพฒันาสูค่วามม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื โดยให ้
ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ไดร้บัการอาํนวย
ความยุตธิรรมอย่างท ัว่ถงึ และไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยากรณีเป็น
ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ ทนัต่อเหตกุารณ์ดว้ย
ความเป็นธรรมและเทา่เทยีม รวมท ัง้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสุิข
ภายใตพ้หวุฒันธรรม และนานาชาตใิหก้ารสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามแนวนโยบายของรฐับาล ตลอดจนพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิใหเ้ตบิโต
เป็นลาํดบั ไดร้บัการเสริมสรา้งอาชพีทีม่ ัน่คง โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บั
การพฒันาต่อเนื่อง
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏริูปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

  

ยุทธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 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 : จาํนวนกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ีป่ระชาชนทุกศาสนาร่วมดาํเนินการเพิม่ขึ้น

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
และแผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ยุทธศาสตรช์าต ิแผนย่อยที ่2 : ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อความม ัน่คง 
เรื่อง : การสรา้งความปลอดภยัและความสนัติสุขอย่างถาวรในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
เป้าหมายแผนย่อยที ่2 : ภาคใตม้คีวามสงบสุขร่มเยน็ 
ตวัชี้วดัแผนย่อยที ่2  
2.1 : จาํนวนงบประมาณดา้นความม ัน่คงในการแกป้ญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ลดลง 10 % 
2.2 : สถติเิหตรุนุแรง/สูญเสยีลดลงปีละ 20 % 
2.3 : ปรมิาณนกัท่องเทีย่ว/มลูค่าการลงทนุเพิม่ขึ้นปีละ 10 %  

ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
1.1 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ 
1.1.12 : การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุนุแรงลดลง เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

19





แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ           9,563.3387  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ      - ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง รอ้ยละ 50 เทยีบกบัปี 2560 

แนวทางที่ 1.1 : ดา้นความม ัน่คง 
ตวัชี้วดั 
1. การสูญเสยีจากเหตกุารณค์วามรุนแรงลดลง
2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายมสี่วนร่วมกบัภาครฐัในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี
2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย 
   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
   - โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น 
   - โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี
กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพับก

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
2. กองทพัเรอื

- โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
3. กองบญัชาการกองทพัไทย

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงการต่างประเทศ 
1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
   - โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ
2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร
3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
1. ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น
- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

- โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รวมงบประมาณรายจ่าย  4,319.2170 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ              - ลา้นบาท 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงมหาดไทย 
1 กรมการปกครอง 
   - โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง    
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
   - โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงยุติธรรม 
1. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. กรมคุมประพฤติ

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4. กรมราชทณัฑ์

- โครงการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
5. กรมสอบสวนคดพีเิศษ

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
     พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
6. สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
    พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
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สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. กรมประชาสมัพนัธ์

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
3. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
4. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ
- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพับก

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. กองทพัเรอื

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. กองทพัอากาศ

- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4. กองบญัชาการกองทพัไทย

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงการต่างประเทศ 
1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
    - โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาต ิ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
1 กรมพละศึกษา 
    - โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงยุติธรรม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
2. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
3. กรมบงัคบัคดี

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
4. กรมราชทณัฑ์

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงวฒันธรรม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
2. กรมการศาสนา

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
3. กรมศิลปากร

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
4. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
กระทรวงสาธารณสุข 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
1. ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ
- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
- โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอกจงัหวดั

     ชายแดนภาคใต ้
   - โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
   - โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   - โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั

- โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
3. สาํนกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 
1. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

- โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

รวมงบประมาณรายจ่าย  5,244.2117 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ           -  ลา้นบาท

แนวทางที่ 1.2 : ดา้นการพฒันา 
ตวัชี้วดั 
1. นานาชาตใิหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรฐับาลไทย
2. ประชาชนทุกหมู่เหลา่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม
3. จงัหวดัชายแดนภาคใตม้รีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเพิม่ขึ้น

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ/ตวัชี้วดั 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง รอ้ยละ 50 เทยีบกบัปี 2560 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ
2. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร
3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 
1. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

- โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็
- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2. กรมการขา้ว

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4. กรมประมง

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
5. กรมปศุสตัว ์

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
6. กรมพฒันาที่ดนิ

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
7. กรมวชิาการเกษตร

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
8. กรมส่งเสรมิการเกษตร

- โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กระทรวงมหาดไทย 
1 กรมการปกครอง 
   - โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 
   - โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
   - 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. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 10,541.2202 749.6264     2,935.1111      1,640.8849    4,237.7163     9,563.3387       977.8815-  -9.28

สาํนกันายกรฐัมนตรี 2,262.3321 -  -  -  1,829.1018 1,829.1018    433.2303-  -19.15

1. กรมประชาสมัพนัธ์ 27.0600 -  -  -  25.8816 25.8816 1.1784-     -4.35
โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชน
ท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

27.0600          -              -                 -               25.8816        25.8816          1.1784-     -4.35

2. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 50.6795 -  -  -  25.3854 25.3854 25.2941-    -49.91
โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

50.6795          -              -                 -               25.3854        25.3854          25.2941-    -49.91

3. สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 85.1002 -  -  -  68.7265 68.7265 16.3737-    -19.24
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและ
บูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.2713           -              -                 -               2.6686          2.6686           0.6027-     -18.42

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้
โดยสนัติวธิี

6.6726           -              -                 -               5.1390          5.1390           1.5336-     -22.98

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

75.1563          -              -                 -               60.9189        60.9189          14.2374-    -18.94

4. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 2,099.4924 -  -  -  1,709.1083 1,709.1083 390.3841-  -18.59
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

592.6141        -              -                 -               625.2207       625.2207        32.6066    5.50    

โครงการ : โครงการยบัย ัง้เงนิที่สนบัสนุนการกระทาํ
ผดิกฎหมาย

3.7167           -              -                 -               4.4617          4.4617           0.7450     20.04   

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน

988.7119        -              -                 -               666.0161       666.0161        322.6958-  -32.64

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหา
ภยัแทรกซอ้น

102.8715        -              -                 -               76.3422        76.3422          26.5293-    -25.79

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

139.8908        -              -                 -               111.7378       111.7378        28.1530-    -20.12

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้
โดยสนัติวธิี

13.3254          -              -                 -               11.8036        11.8036          1.5218-     -11.42

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
กบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

6.5573           -              -                 -               33.5873        33.5873          27.0300    412.21  

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 48.7047          -              -                 -               34.6949        34.6949          14.0098-    -28.76
โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

153.8125        -              -                 -               109.7776       109.7776        44.0349-    -28.63

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

1.1761           -              -                 -               0.6612          0.6612           0.5149-     -43.78

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

18.1560          -              -                 -               12.7018        12.7018          5.4542-     -30.04

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

29.9554          -              -                 -               22.1034        22.1034          7.8520-     -26.21

หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

กระทรวงกลาโหม 1,560.4662 -  -  -  1,383.4874 1,383.4874 176.9788-  -11.34
1. กองทพับก 769.2771 -  -  -  633.1930 633.1930 136.0841-  -17.69
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

243.5717        -              -                 -               232.3587       232.3587        11.2130-    -4.60

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน

513.3734        -              -                 -               388.5023       388.5023        124.8711-  -24.32

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชน
ท ัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12.3320          -              -                 -               12.3320        12.3320          -          -        

2. กองทพัเรอื 716.9237 -  -  -  677.5143 677.5143 39.4094-    -5.50
โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน

704.4237        -              -                 -               665.0143       665.0143        39.4094-    -5.59

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12.5000          -              -                 -               12.5000        12.5000          -          -        

3. กองทพัอากาศ 8.9502 -  -  -  8.7712 8.7712 0.1790-     -2.00
โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8.9502           -              -                 -               8.7712          8.7712           0.1790-     -2.00

4. กองบญัชาการกองทพัไทย 65.3152 -  -  -  64.0089 64.0089 1.3063-     -2.00
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

44.5057          -              -                 -               44.0089        44.0089          0.4968-     -1.12

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

20.8095          -              -                 -               20.0000        20.0000          0.8095-     -3.89

กระทรวงการต่างประเทศ 30.8778 -  -  -  28.6866 28.6866 2.1912-     -7.10
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 30.8778 -  -  -  28.6866 28.6866 2.1912-     -7.10
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

26.3500          -              -                 -               25.9081        25.9081          0.4419-     -1.68

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
กบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

4.5278           -              -                 -               2.7785          2.7785           1.7493-     -38.63

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 66.9682 -  -  -  28.8040 28.8040 38.1642-    -56.99
1. กรมพลศึกษา 60.9682 -  -  -  28.8040 28.8040 32.1642-    -52.76
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

60.9682          -              -                 -               28.8040        28.8040          32.1642-    -52.76

2. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอย่าง
ย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

6.0000 -  -  -  -  -  6.0000-     -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพ
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6.0000           -              -                 -               -                -                  6.0000-     -100.00

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 184.3972 51.0680 -  153.1720 -  204.2400 19.8428    10.76   
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์

139.6200 2.0000 -  153.1720 -  155.1720 15.5520    11.14   

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

139.6200        2.0000        -                 153.1720      -                155.1720        15.5520    11.14   

2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 44.7772 49.0680 -  -  -  49.0680 4.2908     9.58     
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

44.7772          49.0680      -                 -               -                49.0680          4.2908     9.58    
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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 222.4573 -  11.0400 118.6225 -  129.6625 92.7948-    -41.71
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

98.7949 -  -  100.4225 -  100.4225 1.6276     1.65     

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

98.7949          -              -                 100.4225      -                100.4225        1.6276     1.65    

2. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน 18.2000 -  -  18.2000 -  18.2000 -           -         
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

10.7000          -              -                 10.7000        -                10.7000          -          -        

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 7.5000           -              -                 7.5000         -                7.5000           -          -        
3. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 50.6034 -  -  -  -  -  50.6034-    -100.00
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

50.6034          -              -                 -               -                -                  50.6034-    -100.00

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 53.2090 -  11.0400 -  -  11.0400 42.1690-    -79.25
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

53.2090          -              11.0400         -               -                11.0400          42.1690-    -79.25

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 1.6500 -  -  -  -  -  1.6500-     -100.00
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.6500           -              -                 -               -                -                  1.6500-     -100.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 156.0685 104.3675 13.3578 24.8100 13.9589 156.4942 0.4257     0.27     
1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14.9117 -  -  -  13.9589 13.9589 0.9528-     -6.39
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

14.9117          -              -                 -               13.9589        13.9589          0.9528-     -6.39

2. กรมการขา้ว 20.4634 18.2117 1.0000 -  -  19.2117 1.2517-     -6.12
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

20.4634          18.2117      1.0000          -               -                19.2117          1.2517-     -6.12

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 17.8020 11.6575 -  -  -  11.6575 6.1445-     -34.52
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

17.8020          11.6575      -                 -               -                11.6575          6.1445-     -34.52

4. กรมประมง 22.4244 33.0365 -  -  -  33.0365 10.6121    47.32   
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

22.4244          33.0365      -                 -               -                33.0365          10.6121    47.32   

5. กรมปศุสตัว ์ 22.0726 1.7663 -  24.8100 -  26.5763 4.5037     20.40   
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

22.0726          1.7663        -                 24.8100        -                26.5763          4.5037     20.40   

6. กรมพฒันาที่ดิน 16.4658 -  12.3578 -  -  12.3578 4.1080-     -24.95
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

16.4658          -              12.3578         -               -                12.3578          4.1080-     -24.95

7. กรมวชิาการเกษตร 24.1412 23.3658 -  -  -  23.3658 0.7754-     -3.21
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

24.1412          23.3658      -                 -               -                23.3658          0.7754-     -3.21

8. กรมส่งเสรมิการเกษตร 17.7874 16.3297 -  -  -  16.3297 1.4577-     -8.20
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

17.7874          16.3297      -                 -               -                16.3297          1.4577-     -8.20

27



งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

กระทรวงคมนาคม 496.3210 -  543.5040 -  -  543.5040 47.1830    9.51     
1. กรมทางหลวงชนบท 496.3210 -  543.5040 -  -  543.5040 47.1830    9.51     
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพ
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

496.3210        -              543.5040       -               -                543.5040        47.1830    9.51    

กระทรวงมหาดไทย 2,813.6754 199.3480 2,081.0093 491.7800 -  2,772.1373 41.5381-    -1.48
1. กรมการปกครอง 994.0144 152.5347 362.0975 491.7800 -  1,006.4122 12.3978    1.25     
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6.4920           6.5199        -                 -               -                6.5199           0.0279     0.43    

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน

390.1829        85.2069      351.2875       -               -                436.4944        46.3115    11.87   

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

13.3030          4.9294        -                 5.9200         -                10.8494          2.4536-     -18.44

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 8.3829           6.0839        -                 0.3000         -                6.3839           1.9990-     -23.85
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

538.6536        12.7946      10.8100         485.5600      -                509.1646        29.4890-    -5.47

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

37.0000          37.0000      -                 -               -                37.0000          -          -        

2. กรมที่ดิน 51.0343 46.8133 3.6586 -  -  50.4719 0.5624-     -1.10
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

51.0343          46.8133      3.6586          -               -                50.4719          0.5624-     -1.10

3. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 1,768.6267 -  1,715.2532 -  -  1,715.2532 53.3735-    -3.02
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

1,768.6267      -              1,715.2532     -               -                1,715.2532      53.3735-    -3.02

กระทรวงยตุธิรรม 59.4757 8.6072 -  3.6565 43.8319 56.0956 3.3801-     -5.68
1. สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม 25.2900 -  -  3.6565 17.5229 21.1794 4.1106-     -16.25
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

25.2900          -              -                 3.6565         17.5229        21.1794          4.1106-     -16.25

2. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ 6.8923 -  -  -  8.1972 8.1972 1.3049     18.93   
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

0.8000           -              -                 -               0.6000          0.6000           0.2000-     -25.00

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

6.0923           -              -                 -               7.5972          7.5972           1.5049     24.70   

3. กรมคุมประพฤติ 6.7403 -  -  -  2.8800 2.8800 3.8603-     -57.27
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6.7403           -              -                 -               2.8800          2.8800           3.8603-     -57.27

4. กรมบงัคบัคดี 1.2908 0.7986 -  -  -  0.7986 0.4922-     -38.13
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

1.2908           0.7986        -                 -               -                0.7986           0.4922-     -38.13

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 2.9440 -  -  -  2.9690 2.9690 0.0250     0.85     
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.9440           -              -                 -               2.9690          2.9690           0.0250     0.85    

6. กรมราชทณัฑ ์ 3.8861 7.8086 -  -  -  7.8086 3.9225     100.94  
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  4.6551        -                 -               -                4.6551           4.6551     100.00  
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หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

3.8861           3.1535        -                 -               -                3.1535           0.7326-     -18.85

7. กรมสอบสวนคดีพเิศษ 2.9360 -  -  -  2.9360 2.9360 -           -         
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.9360           -              -                 -               2.9360          2.9360           -          -        

8. สถาบนันิติวทิยาศาสตร ์ 9.4962 -  -  -  9.3268 9.3268 0.1694-     -1.78
โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรองและบูรณา
การฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

9.4962           -              -                 -               9.3268          9.3268           0.1694-     -1.78

กระทรวงแรงงาน 12.0400 -  -  -  11.4400 11.4400 0.6000-     -4.98
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 12.0400 -  -  -  11.4400 11.4400 0.6000-     -4.98
โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจและส่งเสริมศกัยภาพ
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12.0400          -              -                 -               11.4400        11.4400          0.6000-     -4.98

กระทรวงวฒันธรรม 79.1894 -  91.0000 1.5909 30.2248 122.8157 43.6263    55.09   
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 37.8290 -  -  -  22.2666 22.2666 15.5624-    -41.14
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 37.8290          -              -                 -               22.2666        22.2666          15.5624-    -41.14

2. กรมการศาสนา 3.2522 -  -  1.5909 -  1.5909 1.6613-     -51.08
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 3.2522           -              -                 1.5909         -                1.5909           1.6613-     -51.08

3. กรมศิลปากร 32.1500 -  91.0000 -  2.0000 93.0000 60.8500    189.27  
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 32.1500          -              91.0000         -               2.0000          93.0000          60.8500    189.27  

4. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 5.9582 -  -  -  5.9582 5.9582 -           -         
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 5.9582           -              -                 -               5.9582          5.9582           -          -        

กระทรวงศึกษาธิการ 713.9853 342.8907 -  282.2610 57.9756 683.1273 30.8580-    -4.32
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 146.1359 -  -  82.5160 51.1486 133.6646 12.4713-    -8.53
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 1.3254           -              -                 -               1.1929          1.1929           0.1325-     -10.00
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

86.8609          -              -                 82.5160        -                82.5160          4.3449-     -5.00

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

57.9496          -              -                 -               49.9557        49.9557          7.9939-     -13.79

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 470.0360 278.9525 -  145.0000 -  423.9525 46.0835-    -9.80
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

470.0360        278.9525     -                 145.0000      -                423.9525        46.0835-    -9.80

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 97.8134 63.9382 -  54.7450 6.8270 125.5102 27.6968    28.32   
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

97.8134          63.9382      -                 54.7450        6.8270          125.5102        27.6968    28.32   

กระทรวงสาธารณสุข 51.0054 34.7770 -  6.0000 0.5437 41.3207 9.6847-     -18.99
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 51.0054 34.7770 -  6.0000 0.5437 41.3207 9.6847-     -18.99
โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

51.0054          34.7770      -                 6.0000         0.5437          41.3207          9.6847-     -18.99

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

1,831.3877 8.5680 195.2000 557.8483 809.6616 1,571.2779 260.1098-  -14.20

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,331.9429 -  -  317.7948 764.6026 1,082.3974 249.5455-  -18.74
โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหา
ภยัแทรกซอ้น

17.0000          -              -                 -               12.4584        12.4584          4.5416-     -26.72
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หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

23.8558          -              -                 -               13.6661        13.6661          10.1897-    -42.71

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความร่วมมอื
กบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ

40.4238          -              -                 -               15.4955        15.4955          24.9283-    -61.67

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 432.1310        -              -                 317.7948      85.3089        403.1037        29.0273-    -6.72
โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

54.5000          -              -                 -               22.0633        22.0633          32.4367-    -59.52

โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

238.6276        -              -                 -               229.9322       229.9322        8.6954-     -3.64

โครงการ : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

463.9383        -              -                 -               342.3218       342.3218        121.6165-  -26.21

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

61.4664          -              -                 -               43.3564        43.3564          18.1100-    -29.46

2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั

1.0070 -  -  -  3.1180 3.1180 2.1110     209.63  

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

1.0070           -              -                 -               3.1180          3.1180           2.1110     209.63  

3. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ 256.1302 8.5680 195.2000 -  41.9410 245.7090 10.4212-    -4.07
โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชน

248.1655        8.5680        157.5167       -               35.1410        201.2257        46.9398-    -18.91

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุข
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7.9647           -              37.6833         -               6.8000          44.4833          36.5186    458.51  

4. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 242.3076 -  -  240.0535 -  240.0535 2.2541-     -0.93
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมที่เขม้แขง็ 242.3076        -              -                 240.0535      -                240.0535        2.2541-     -0.93

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 0.5730 -  -  1.1437 -  1.1437 0.5707     99.60   
1. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 0.5730 -  -  1.1437 -  1.1437 0.5707     99.60   
โครงการ : โครงการอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

0.5730           -              -                 1.1437         -                1.1437           0.5707     99.60   
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น       10,541.2202         9,563.3387 977.8815-    -9.28
เป้าหมายที่ 1 : เหตรุุนแรงลดลง       10,541.2202         9,563.3387 977.8815-    -9.28

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุุนแรงลดลง รอ้ยละ 50 
เม่ือเทียบกบัปี 2560

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง         4,943.2355         4,319.1270 624.1085-    -12.63

ตวัช้ีวดัที่ 1 : การสูญเสยีจากเหตกุารณ์ความรุนแรงลดลง
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีสว่นร่วมกบัภาครฐัใน
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี         1,851.0743         1,503.3897 347.6846-    -18.78

1.1 สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ              9.9439              7.8076 2.1363-       -21.48

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            3.2713             2.6686 0.6027-       -18.42

กจิกรรม กจิกรรมบูรณาการฐานขอ้มลู
ดา้นความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            3.2713             2.6686 0.6027-       -18.42

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนบัสนุนขอ้มลูตามแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัและแกไ้ขความไมส่งบในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 1 1 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี

            6.6726             5.1390 1.5336-       -22.98

กจิกรรม กจิกรรมสนบัสนุนการดาํเนินงานพูดคุยเพือ่
สนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            6.6726             5.1390 1.5336-       -22.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จของการพูดคุยเพือ่
สนัติสุข

ระดบั 5 5 -            -          

1.2 กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร

        1,841.1304         1,495.5821 345.5483-    -18.77

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

          592.6141           625.2207 32.6066     5.50      

กจิกรรม งานเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรอง           592.6141           625.2207 32.6066     5.50      
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลสมัฤทธิ์/ผลสาํเร็จจากการใช ้
ขอ้มลูขา่วกรองของประชาคมขา่วกรอง 
และงานการขา่วไดร้บัการตอบสนอง

รอ้ยละ 50  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัผลสาํเร็จการใชง้านขา่วกรอง
ตอบสนองความตอ้งการหน่วยงาน 
เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 60 -            -          

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่2 : โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุน
การกระทาํผดิกฎหมาย

            3.7167             4.4617 0.7450       20.04    

กจิกรรม งานยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิ
กฎหมาย

            3.7167             4.4617 0.7450       20.04    

ตวัชี้วดักิจกรรม : การสนบัสนุนทุกมติิท ัง้ใน/นอก จชต. 
รวมท ัง้จากต่างประเทศถกูจาํกดัลง

รอ้ยละ 20  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนคดทีี่สง่ฟ้องเพิม่ขึ้น
เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่3 : โครงการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

          988.7119           666.0161 322.6958-    -32.64

กจิกรรม งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน

          988.7119           666.0161 322.6958-    -32.64

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานการณค์วามรุนแรงลดลงเมือ่เทยีบ
กบัค่าเฉลีย่ 5 ปี ยอ้นหลงั

รอ้ยละ 76  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : เหตุความรุนแรงลดลง เมือ่เทยีบปี 2560 รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่4 : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหา
ภยัแทรกซอ้น

          102.8715            76.3422 26.5293-     -25.79

กจิกรรม งานแกไ้ขและป้องกนัปญัหา
ภยัแทรกซอ้น

          102.8715            76.3422 26.5293-     -25.79

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดและผูม้อีทิธพิลในพื้นที่เพิม่มากขึ้น

รอ้ยละ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จการแกไ้ขปญัหาเพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่5 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

          139.8908           111.7378 28.1530-     -20.12

กจิกรรม งานสง่เสรมิและเผยแพร่ความจรงิ
ทีถู่กตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกป้ญัหา

          139.8908           111.7378 28.1530-     -20.12

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายคดคีวามม ัน่คงไดร้บัการ
เปลีย่นแนวคิด

รอ้ยบะ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกลุม่เป้าหมาย เดก็/เยาวชน
ไดร้บัการเปลีย่นแนวคิด อายุ 1-5 ปี เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเยาวชน ครู และผูป้กครองเขา้
ร่วมกิจกรรมเพิม่ขึ้น เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่6 : โครงการแสวงหาทางออกจาก
ความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี

           13.3254            11.8036 1.5218-       -11.42

กจิกรรม งานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดย
สนัตวิธิี

           13.3254            11.8036 1.5218-       -11.42

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จของการพูดคุยเพือ่สนัติ
สุขเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

2. กระทรวงกลาโหม         1,505.8745         1,329.8842 175.9903-    -11.69

2.1 กองทพับก           756.9451           620.8610 136.0841-    -17.98

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรอง
และบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

          243.5717           232.3587 11.2130-     -4.60

กจิกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          243.5717           232.3587 11.2130-     -4.60

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของปริมาณขา่วสารที่สามารถ
นาํมาใชใ้นการสนบัสนุนภารกิจความม ัน่คงพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใตข้องกองทพับก

รอ้ยละ 80 80 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

          513.3734           388.5023 124.8711-    -24.32

กจิกรรม การสนบัสนุนหน่วยในการปฏบิตัภิารกจิใน
พื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          513.3734           388.5023 124.8711-    -24.32

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการจดัหาและสง่กาํลงับาํรุง
ยุทโธปกรณท์ี่ดาํเนินการไดส้าํเร็จ

รอ้ยละ 90 90 -            -          

2.2 กองทพัเรือ           704.4237           665.0143 39.4094-     -5.59

โครงการที ่1 : โครงการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

          704.4237           665.0143 39.4094-     -5.59

กจิกรรม การรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
 และยุตกิารก่อเหตรุุนแรง

          704.4237           665.0143 39.4094-     -5.59

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จในการเกิดเหตุการณรุ์นแรง
ในพื้นที่รบัผดิชอบของกองทพัเรือมแีนวโนม้ลดลง

รอ้ยละ 15 20 -            -          

2.3 กองบญัชาการกองทพัไทย            44.5057            44.0089 0.4968-       -1.12

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรอง
และบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

           44.5057            44.0089 0.4968-       -1.12

กจิกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการก่อ
ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           44.5057            44.0089 0.4968-       -1.12

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของจาํนวนขา่วสารในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ี่สามารถนาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

รอ้ยละ 90 90 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

3. กระทรวงการต่างประเทศ            26.3500            25.9081 0.4419-       -1.68

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ            26.3500            25.9081 0.4419-       -1.68

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่
สนัตสุิขในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           26.3500            25.9081 0.4419-       -1.68

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง            26.3500            25.9081 0.4419-       -1.68
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษาไทยมสุลมิใน
ต่างประเทศที่ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนสวสัดกิาร
 สง่เสริมการศึกษา และความสามคัคี ในหมูค่ณะ

คน  - 7,500 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนผูเ้หน็ต่างสนบัสนุน
แนวทางการแกไ้ขปญัหาของภาครฐัเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80  - -            -          

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม           204.2573           111.4625 92.7948-     -45.43

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยั และนวตักรรม

           98.7949           100.4225 1.6276       1.65      

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่
สนัตสุิขในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           98.7949           100.4225 1.6276       1.65      

กจิกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           98.7949           100.4225 1.6276       1.65      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูร้บัทุนไดศึ้กษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาท ัว่ประเทศ ที่ศึกษาสาขาวชิา
ที่ขาดแคลนและเป็นความตอ้งการของพื้นที่

คน 680 521 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัเรียนในพื้นที่ 
ที่ไมส่ามารถสอบเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไดร้บั
ที่น ัง่ และทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษาของ
หลกัสูตร เป็นกรณีพเิศษจากสถาบนัอุดมศึกษา
ท ัว่ประเทศ

คน 1,000 749 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัเรียนในโครงการสานฝนัการกีฬาสู่
ระบบการศึกษาในจงัหวดัชายแดนใตท้ี่ไดร้บัการคดัเลอืก
เขา้รบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา

คน 651 1,211 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูร้บัทุนไดร้บัโอกาสทางการศึกษา และ
สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
ตามหลกัสูตร

รอ้ยละ  - 70 -            -          

4.2 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์            50.6034                  -   50.6034-     -100.00

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           50.6034                  -   50.6034-     -100.00

กจิกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           50.6034                  -   50.6034-     -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 3,600  - -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงการที่บรรลวุตัถปุระสงค์
ของโครงการ

รอ้ยละ 80  - -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

4.3 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา            53.2090            11.0400 42.1690-     -79.25

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           53.2090            11.0400 42.1690-     -79.25

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง            53.2090            11.0400 42.1690-     -79.25
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ โครงการ 1 1 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรม
ที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -            -          

4.4 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา              1.6500                  -   1.6500-       -100.00

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            1.6500                  -   1.6500-       -100.00

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง             1.6500                  -   1.6500-       -100.00
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 150  - -            -          

5. กระทรวงมหาดไทย           409.9779           453.8637 43.8858     10.70     

5.1 กรมการปกครอง           409.9779           453.8637 43.8858     10.70     

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คง
พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            6.4920             6.5199 0.0279       0.43      

กจิกรรม ข่าวกรองเชงิรุก             6.4920             6.5199 0.0279       0.43      
ตวัชี้วดักิจกรรม : จดัต ัง้แหลง่ขา่วระดบัหมูบ่า้น
ในพื้นที่เป้าหมาย 3 จชต.

หมูบ่า้น 258 258 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

          390.1829           436.4944 46.3115     11.87    

กจิกรรม รกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
และยุตกิารก่อเหตคุวามรุนแรง

          390.1829           436.4944 46.3115     11.87    

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของชุดคุม้ครองตาํบล (ชคต.)
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ผ่านเกณฑป์ระเมณิความ
เขม้แขง็

รอ้ยละ 60 60 -            -          

โครงการที ่3 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           13.3030            10.8494 2.4536-       -18.44

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง             6.7180             6.4975 0.2205-       -3.28
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลการทดสอบตามมาตรฐานการศึกษา
เพิม่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 3

รอ้ยละ 3 3 -            -          

กจิกรรม ป้องกนัแนวคดิหวัรุนแรงในเยาวชนและ
กลุม่สตรี

            6.5850             4.3519 2.2331-       -33.91

ตวัชี้วดักิจกรรม : สมัมนาเยาวชนเสริมสรา้งสนัติสุข
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จ.ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส) 
จาํนวน 3 รุ่น รวม 360 คน

คน 360 360 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

6. กระทรวงยตุิธรรม            22.9165            23.3669 0.4504       1.97      

6.1 กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ              0.8000              0.6000 0.2000-       -25.00

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            0.8000             0.6000 0.2000-       -25.00

กจิกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรม
และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั รวมท ัง้ผูท้ีเ่คยกระทาํ
ความผดิในคดคีวามม ัน่คง

            0.8000             0.6000 0.2000-       -25.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพนกังานเจา้หนา้ที่ที่มี
ภารกิจดา้นการคุม้ครองพยานในคดคีวามม ัน่คง
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบัการอบรม
ไมน่อ้ยกวา่

คน 45 45 -            -          

6.2 กรมคุมประพฤติ              6.7403              2.8800 3.8603-       -57.27

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            6.7403             2.8800 3.8603-       -57.27

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรมและ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัรวมท ัง้ผูก้ระทาํผดิในคดคีวามม ัน่คง

            6.7403             2.8800 3.8603-       -57.27

ตวัชี้วดักิจกรรม : เจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานชุมชน
มกีารติดตามผูผ้่านค่ายแกไ้ขฟ้ืนฟูผูถ้กูคุม
ความประพฤติ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ  - 10 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูถ้กูคุมความประพฤติทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
กระทาํผดิเงือ่นไขการคุมความประพฤต ิไมเ่กิน

รอ้ยละ 16  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูถ้กูคุมความประพฤติ
เขา้ร่วมโครงการ

ราย 1,000  - -            -          

6.3 กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน              2.9440              2.9690 0.0250       0.85      

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            2.9440             2.9690 0.0250       0.85      

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรม และ
แกไ้ข ฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งหรอืเขา้ไป
เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณค์วามไมม่ ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

            0.8130             0.9730 0.1600       19.68    

ตวัชี้วดักิจกรรม : เดก็และเยาวชนที่มคีวามเสีย่งเขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณค์วามไมม่ ัน่คงในพื้นที่

คน 75 80 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

กจิกรรม เสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การ
สรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            2.1310             1.9960 0.1350-       -6.34

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัเรียนในสถานศึกษา เดก็และเยาวชน
ในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
เพือ่สรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม
และวถิชีีวติเพือ่ลดความขดัแยง้และความรุนแรงในพื้นที่
และลดอคติต่อการปฏบิตัหินา้ที่ของเจา้หนา้ที่ภาครฐั

คน 500 500 -            -          

6.4 กรมราชทณัฑ ์                  -                4.6551 4.6551       100.00   

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 -               4.6551 4.6551       100.00   

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรมและ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั รวมท ัง้ผูเ้คยกระทาํความผดิใน
คดคีวามม ัน่คง

                 -               4.6551 4.6551       100.00   

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัคดคีวามม ัน่คงไดร้บั
การพฒันาพฤตินิสยั

คน  - 400 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : เจา้หนา้ที่เรือนจาํในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพในการควบคุมและแกไ้ข
พฤตินิสยัผูต้อ้งขงัคดคีวามม ัน่คง

คน  - 30 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัคดคีวามม ัน่คงไดร้บั
การพฒันาพฤตินิสยั กลบัมากระทาํผดิซํา้ไมเ่กิน

รอ้ยละ  - 5 -            -          

6.5 กรมสอบสวนคดีพเิศษ              2.9360              2.9360 -            -          

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
งานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มลู
ความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            2.9360             2.9360 -            -          

กจิกรรม ข่าวกรองเชงิรุก             2.9360             2.9360 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ฐานขอ้มลูดา้นการขา่วและ
ขา่วกรอง ดา้นความม ัน่คง ดา้นอาชญากรรม
ภยัแทรกซอ้น

เรื่อง 220 220 -            -          

6.6 สถาบนันิติวิทยาศาสตร ์              9.4962              9.3268 0.1694-       -1.78

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานข่าวกรอง
และบูรณาการฐานขอ้มลูความม ัน่คงพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

            9.4962             9.3268 0.1694-       -1.78

กจิกรรม การดาํเนินงานการข่าวเพือ่การสนบัสนุนการ
แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            9.4962             9.3268 0.1694-       -1.78

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นนิติ
วทิยาศาสตรท์ี่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในการสบืสวน
สอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือขา่ยอาชญากรรมใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 20 20 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

7. กระทรวงศึกษาธิการ           625.7990           599.4184 26.3806-     -4.22

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ            57.9496            49.9557 7.9939-       -13.79

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           57.9496            49.9557 7.9939-       -13.79

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง            57.9496            49.9557 7.9939-       -13.79
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูผ้่านการอบรมการศึกษาต่อเน่ือง คน 12,600  12,600 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูผ้่านการอบรมการศึกษา
ต่อเน่ืองที่สามารถนาํความรูค้วามเขา้ใจไปใชไ้ดต้าม
วตัถปุระสงคข์องกิจกรรมที่เขา้ร่วม

รอ้ยละ 80 80 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของสถานศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ี่เขา้ร่วมโครงการ

รอ้ยละ 80 80 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเ้รียนและเยาวชนที่ไดร้บัการปรบัเปลีย่นทศันคติให ้
การสนบัสนุนรฐัในการแกไ้ขปญัหา

คน 29,820 34,650 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เขา้
ร่วมโครงการรบัการเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัเพือ่สนัติสุขใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ  - 80 -            -          

7.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน           470.0360           423.9525 46.0835-     -9.80

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

          470.0360           423.9525 46.0835-     -9.80

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง           470.0360           423.9525 46.0835-     -9.80
ตวัชี้วดักิจกรรม : ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัข ัน้พื้นฐานในวชิาหลกั (O-NET) 
ของนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3 3 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอสิลามศึกษา (I-NET)
ของนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 3 3 -            -          

7.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            97.8134           125.5102 27.6968     28.32     

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           97.8134           125.5102 27.6968     28.32    

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง            97.8134           125.5102 27.6968     28.32    
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการบริการดา้นการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพ

คน  6,000 7,500 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูผ้่านการฝึกอบรมและ
พฒันาทกัษะอาชีพระยะส ัน้ สามารถนาํความรูไ้ปประกอบ
อาชีพและพฒันางานได ้

รอ้ยละ 70 70 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

8. สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

          296.9860           271.8335 25.1525-     -8.47

8.1 ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้            40.8558            26.1245 14.7313-     -36.06

โครงการที ่1 : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหา
ภยัแทรกซอ้น

           17.0000            12.4584 4.5416-       -26.72

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขภยัจากยาเสพตดิรวมท ัง้ภยั
ความม ัน่คงอื่นๆ

           17.0000            12.4584 4.5416-       -26.72

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูผ้่านการบาํบดัรกัษาที่หายขาด
จากการติดยาเสพติดเขา้รบัการพฒันาคุณภาพชีวติ

ราย 750 600 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           23.8558            13.6661 10.1897-     -42.71

กจิกรรม การศึกษาเพือ่ความม ัน่คง            23.8558            13.6661 10.1897-     -42.71
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนมทีศันคติที่ดแีละ
สนบัสนุนนโยบายการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ราย 1,500 1,500 -            -          

8.2 สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ           256.1302           245.7090 10.4212-     -4.07

โครงการที ่1 : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน

          248.1655           201.2257 46.9398-     -18.91

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัใน
พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           45.2720            43.2550 2.0170-       -4.46

ตวัชี้วดักิจกรรม เชิงปริมาณ : จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง 
เทยีบกบัปี 2560

รอ้ยละ 20 50 -            -          

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันา
คุณภาพชวีติของขา้ราชการตาํรวจในพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

          202.8935           157.9707 44.9228-     -22.14

ตวัชี้วดักิจกรรม เชิงปริมาณ : จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง 
เทยีบกบัปี 2560

รอ้ยละ 20 50 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเพือ่สนัตสุิข
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            7.9647            44.4833 36.5186     458.51   

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินคดคีวามม ัน่คง
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            7.9647            44.4833 36.5186     458.51   

ตวัชี้วดักิจกรรม เชิงปริมาณ : จาํนวนเหตุรุนแรงลดลง 
เทยีบกบัปี 2560

รอ้ยละ 20 50 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา         5,597.9847         5,244.2117 353.7730-    -6.32

ตวัช้ีวดัที่ 1 : นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดําเนินการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรฐับาลไทย
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนทกุหมู่เหล่าอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข
ภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม
ตวัช้ีวดัที่ 3 : จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ระดบัการพฒันาทาง
เศรษฐกจิเพิ่มข้ึน

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี           411.2578           325.7121 85.5457-     -20.80

1.1 กรมประชาสมัพนัธ ์            27.0600            25.8816 1.1784-       -4.35

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           27.0600            25.8816 1.1784-       -4.35

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการแกไ้ข
ปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           27.0600            25.8816 1.1784-       -4.35

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
การแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตส้าํเร็จ
ครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ  - 90 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการดาํเนินงาน
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เผยแพร่ผ่านสือ่
ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 75  - -            -          

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน            50.6795            25.3854 25.2941-     -49.91

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

           50.6795            25.3854 25.2941-     -49.91

กจิกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันา
คุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           50.6795            25.3854 25.2941-     -49.91

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บัการพฒันาคุณภาพชีวติ ความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นใน
การปฏบิตังิาน

คน 1,900 1,200 -            -          

1.3 สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ            75.1563            60.9189 14.2374-     -18.94

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

           75.1563            60.9189 14.2374-     -18.94

กจิกรรม กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัและเจา้หนา้ทีร่ฐั

           46.9221            38.8043 8.1178-       -17.30

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จ/ผลสมัฤทธิ์ของการ
แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 60 60 -            -          

กจิกรรม กจิกรรมตดิตาม และประเมนิผลการ
ดาํเนินงานโครงการสาํคญั

           28.2342            22.1146 6.1196-       -21.67
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

1.4 กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร           258.3620           213.5262 44.8358-     -17.35

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค
ประชาสงัคมและนานาชาติ

            6.5573            33.5873 27.0300     412.21   

กจิกรรม งานเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาคประชา
สงัคมและนานาชาติ

            6.5573            33.5873 27.0300     412.21   

ตวัชี้วดักิจกรรม : IGOs NGOs และ CSOs สนบัสนุน
แนวทางการดาํเนินงานของรฐัเพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีที่ผา่นมา

รอ้ยละ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : lGOs NGOs CSOs มทีศันคติเชิงบวก
กบัรฐัมากขึ้น เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

           48.7047            34.6949 14.0098-     -28.76

กจิกรรม งานเสรมิสรา้งสงัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็            48.7047            34.6949 14.0098-     -28.76
ตวัชี้วดักิจกรรม : การยา้ยถิน่ฐานที่มาจากความหวาดกลวั
ในสถานการณล์ดลง

รอ้ยละ 80  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของสดัสว่นไทยพทุธเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 50  - -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา
เพิม่ขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 50  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรมที่ดาํเนินการ
ภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบปีที่ผา่นมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่3 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          153.8125           109.7776 44.0349-     -28.63

กจิกรรม งานสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก 
จชต.

          153.8125           109.7776 44.0349-     -28.63

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชน ภาคประชาชน
สนบัสนุนบทบาทของรฐัเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
ความรุนแรงไดร้บัความเยยีวยาทางจติใจเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนกลุม่เป้าหมายสนบัสนุน
การแกไ้ขปญัหา จชต. ของรฐัเพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่4 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            1.1761             0.6612 0.5149-       -43.78

กจิกรรม งานอาํนวยความยุตธิรรม และเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            1.1761             0.6612 0.5149-       -43.78

ตวัชี้วดักิจกรรม : มมีาตรฐาน, กลไก, ระบบการดูแล และ
อาํนวยความยุติธรรมผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ไมม่ขีอ้เรียกรอ้งการละเมดิสทิธมินุษยชน
ในเจา้หนา้ที่รฐั

เรื่อง 0  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความเชื่อม ัน่ของประชาชนใน จชต.
 ที่มต่ีอการอาํนวยความยุติธรรมเพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

โครงการที ่5 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           18.1560            12.7018 5.4542-       -30.04

กจิกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน จชต.            18.1560            12.7018 5.4542-       -30.04
ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดค้รวัเรือนเฉลีย่ต่อคนเพิม่มากขึ้น รอ้ยละ 30 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม เยาวชนไดร้บัการศึกษาในหลกัสูตร
ภาษาไทยเพิม่มากขึ้น

รอ้ยละ 30 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนชุมชนมคีวามเขม้แขง็และมี
ปฏสิมัพนัธร่์วมกนักบัต่างศาสนิกเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรือนเพิม่ขึ้น เมือ่เทยีบ
กบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 35 -            -          

โครงการที ่6 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

           29.9554            22.1034 7.8520-       -26.21

กจิกรรม งานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพดว้ย
หลกัธรรมาภบิาล

           29.9554            22.1034 7.8520-       -26.21

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความเชื่อม ัน่ของประชาชน
ต่อการแกไ้ขปญัหา จชต. เพิม่ขึ้น 
เมือ่เทยีบกบัปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ  - 35 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จ/ผลสมัฤทธิ์ของการ
แกไ้ขปญัหา จชต. เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 30  - -            -          

2. กระทรวงกลาโหม            54.5917            53.6032 0.9885-       -1.81

2.1 กองทพับก            12.3320            12.3320 -            -          

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           12.3320            12.3320 -            -          

กจิกรรม สรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           12.3320            12.3320 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกิจกรรมการสรา้ง
ความเขา้ใจของประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 90 90 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

2.2 กองทพัเรือ            12.5000            12.5000 -            -          

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           12.5000            12.5000 -            -          

กจิกรรม การสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           12.5000            12.5000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จจากการมสีว่นร่วมในกิจการ
พลเรือน มวลชนสมัพนัธใ์นพื้นที่รบัผดิชอบของกองทพัเรือ

รอ้ยละ 80 80 -            -          

2.3 กองทพัอากาศ              8.9502              8.7712 0.1790-       -2.00

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            8.9502             8.7712 0.1790-       -2.00

กจิกรรม มวลชนสมัพนัธเ์พือ่ความปลอดภยัรอบทีต่ ัง้ 
สนามบนิบ่อทอง จงัหวดัปตัตานี

            8.9502             8.7712 0.1790-       -2.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 1,000 1,000 -            -          
2.4 กองบญัชาการกองทพัไทย            20.8095            20.0000 0.8095-       -3.89

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           20.8095            20.0000 0.8095-       -3.89

กจิกรรม โครงการสง่เสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพ
ชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           20.8095            20.0000 0.8095-       -3.89

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของกิจกรรมการดาํเนินงานที่
สาํเร็จตามแผนงาน

รอ้ยละ 90 90 -            -          

3. กระทรวงการต่างประเทศ              4.5278              2.7785 1.7493-       -38.63

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ              4.5278              2.7785 1.7493-       -38.63

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค
ประชาสงัคมและนานาชาติ

            4.5278             2.7785 1.7493-       -38.63

กจิกรรม การสรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ             4.5278             2.7785 1.7493-       -38.63
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรมที่ไดด้าํเนินการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์3 กิจกรรม

กิจกรรม  - 3 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการ
แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 80  - -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา            66.9682            28.8040 38.1642-     -56.99

4.1 กรมพลศึกษา            60.9682            28.8040 32.1642-     -52.76

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           60.9682            28.8040 32.1642-     -52.76

กจิกรรม ตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื            60.9682            28.8040 32.1642-     -52.76
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬา คน 400,000 200,000 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ 85 85 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตาม
แผนการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 100 100 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ

รอ้ยละ 100 100 -            -          

4.2 องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

             6.0000                  -   6.0000-       -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิ
ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            6.0000                  -   6.0000-       -100.00

กจิกรรม พฒันาการท่องเทีย่วโดยชมุชน             6.0000                  -   6.0000-       -100.00
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผา่น
กระบวนการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานการจดัการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

ชมุชน 9  - -            -          

5. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์           184.3972           204.2400 19.8428     10.76     

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

          139.6200           155.1720 15.5520     11.14     

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

          139.6200           155.1720 15.5520     11.14    

กจิกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
เหตกุารณค์วามไมส่งบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

          139.6200           155.1720 15.5520     11.14    

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไมส่งบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืเยยีวยา

คน 7,189 6,862 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

5.2 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ            44.7772            49.0680 4.2908       9.58      

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           44.7772            49.0680 4.2908       9.58      

กจิกรรม ตาํบลม ัง่ค ัง่            44.7772            49.0680 4.2908       9.58      
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนมคีวามม ัน่คงในที่อยู่
อาศยั และบา้นมคีวามคงทนถาวร

หลงั 2,000 2,200 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของครวัเรือนที่ไดร้บัการปรบัปรุง
และซอ่มแซมบา้นเรือนมคีวามม ัน่คงในที่อยู่อาศยั

รอ้ยละ 85 85 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาในการใหบ้ริการเป็นไปตามแผน เดอืน 12 12 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอยู่ภายใน
วงเงนิที่ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 -            -          

6. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม            18.2000            18.2000 -            -          

6.1 สถาบนัวิทยาลยัชมุชน            18.2000            18.2000 -            -          

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           10.7000            10.7000 -            -          

กจิกรรม สง่เสรมิการพฒันาทกัษะอาชพีในเขตพฒันา
พเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           10.7000            10.7000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษาหรือประชาชนในพื้นที่ 4
 จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบับริการพฒันาทกัษะอาชีพ

คน 2,500 2,500 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของนกัศึกษาหรือ
ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการสามารถนาํความรู ้
และทกัษะไปใชใ้นการประกอบอาชีพ สรา้งงาน 
สรา้งรายไดแ้ละอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างสนัติสุข

รอ้ยละ 80 80 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            7.5000             7.5000 -            -          

กจิกรรม สง่เสรมิการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
พหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            7.5000             7.5000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษา ประชาชน และภาคี
เครือขา่ยที่เขา้ร่วมโครงการสงัคมพหุวฒันธรรม

คน 5,000 5,000 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           156.0685           156.4942 0.4257       0.27      

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์            14.9117            13.9589 0.9528-       -6.39

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           14.9117            13.9589 0.9528-       -6.39

กจิกรรม การพฒันาการเกษตรในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้            14.9117            13.9589 0.9528-       -6.39
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและ
สง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตร

ราย 400 520 -            -          

7.2 กรมการขา้ว            20.4634            19.2117 1.2517-       -6.12

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           20.4634            19.2117 1.2517-       -6.12

กจิกรรม ตาํบล ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื            20.4634            19.2117 1.2517-       -6.12
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาความสามารถในการผลติขา้ว

ราย 4,750 3,900 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใตม้กีารนาํความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้นการผลติขา้ว

รอ้ยละ 80 80 -            -          

7.3 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์            17.8020            11.6575 6.1445-       -34.52

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           17.8020            11.6575 6.1445-       -34.52

กจิกรรม เสรมิสรา้งความพอเพยีงทางการเงนิแก่
ประชาชนในตาํบลจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           17.8020            11.6575 6.1445-       -34.52

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนในตาํบลจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการฝึกอบรมการบริหารการเงนิ

ราย 9,000 6,750 -            -          

7.4 กรมประมง            22.4244            33.0365 10.6121     47.32     

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           22.4244            33.0365 10.6121     47.32    

กจิกรรม ฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัวน์ํา้พื้นทีพ่เิศษ                  -              11.8788 11.8788     100.00   
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพนัธุส์ตัวน์ํา้ที่ปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํา้ ลา้นตวั  - 6.05 -            -          

กจิกรรม พฒันาอาชพีวสิาหกจิชมุชน             1.0000             0.8468 0.1532-       -15.32
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
วสิาหกิจชุมชนในการแปรรูปและการบรรจภุณัฑ์

ราย 200 170 -            -          

กจิกรรม สง่เสรมิอาชพีดา้นการประมง            21.4244            20.3109 1.1135-       -5.20
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยี
ดา้นการประมง

ราย 2,910 2,875 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพนัธุส์ตัวน์ํา้ที่ปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํา้ ลา้นตวั 4 4 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

7.5 กรมปศสุตัว ์            22.0726            26.5763 4.5037       20.40     

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           22.0726            26.5763 4.5037       20.40    

กจิกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื            22.0726            26.5763 4.5037       20.40    
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและ
สง่เสริมดา้นปศุสตัว ์

ราย 1,000 1,500 -            -          

7.6 กรมพฒันาที่ดิน            16.4658            12.3578 4.1080-       -24.95

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           16.4658            12.3578 4.1080-       -24.95

กจิกรรม สง่เสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

           16.4658            12.3578 4.1080-       -24.95

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่นารา้งไดร้บัการพฒันาและ
ฟ้ืนฟู

ไร่ 12,666 9,700 -            -          

7.7 กรมวิชาการเกษตร            24.1412            23.3658 0.7754-       -3.21

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           24.1412            23.3658 0.7754-       -3.21

กจิกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื            24.1412            23.3658 0.7754-       -3.21
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรที่เขา้ร่วมจดัทาํเแปลง
ขยายผลการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชื

ราย 459 645 -            -          

7.8 กรมสง่เสริมการเกษตร            17.7874            16.3297 1.4577-       -8.20

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           17.7874            16.3297 1.4577-       -8.20

กจิกรรม งานตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื            17.7874            16.3297 1.4577-       -8.20
ตวัชี้วดักิจกรรม : เกษตรกรไดร้บัการถา่ยทอดความรู ้และ
สง่เสริมพฒันาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่ นาํ
ความรูท้ี่ไดร้บัไปปฏบิตัใินการประกอบอาชีพของตนและมี
รายไดเ้พิม่ขึ้น

ราย 8,170 7,000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเกษตรกรที่เขา้ร่วม
โครงการไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมการสง่เสริมและ
พฒันาอาชีพดา้นการเกษตรและการแปรรูปผลผลติ
สามาถนาํไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูตอ้ง ทาํใหม้อีาหารบริโภคลด
ตน้ทุนการผลติ ลดรายจ่าย มรีายได ้
เพิม่ขึ้น มคีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้นตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและดาํรงอยู่ในสงัคม
ไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 70 70 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

8. กระทรวงคมนาคม           496.3210           543.5040 47.1830     9.51      

8.1 กรมทางหลวงชนบท           496.3210           543.5040 47.1830     9.51      

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิ
ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

          496.3210           543.5040 47.1830     9.51      

กจิกรรม พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไรร้อยต่อจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

          496.3210           543.5040 47.1830     9.51      

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 57.371 62.239 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 13 10 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้ง ปรบัปรุงทางและสะพานได ้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -            -          

9. กระทรวงมหาดไทย         2,403.6975         2,318.2736 85.4239-     -3.55

9.1 กรมการปกครอง           584.0365           552.5485 31.4880-     -5.39

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            8.3829             6.3839 1.9990-       -23.85

กจิกรรม สง่เสรมิพหุวฒัธรรมทีเ่ขม้แขง็             8.3829             6.3839 1.9990-       -23.85
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัวถิี
ชีวติอตัลกัษณศ์าสนาและสงัคมพหุวฒันธรรม จชต.

กิจกรรม 3 3 -            -          

โครงการที ่2 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          538.6536           509.1646 29.4890-     -5.47

กจิกรรม งานตาํบลม ัน่คง           538.6536           509.1646 29.4890-     -5.47
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหมูบ่า้นที่ไดร้บัการจดัระบบรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ย

หมูบ่า้น 1,969 1,969 -            -          

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

           37.0000            37.0000 -            -          

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั
และเจา้หนา้ทีร่ฐั

           37.0000            37.0000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัศูนย์
ปฏบิตัิการอาํเภอ (ศปก.อ.)

อาํเภอ 37 37 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

9.2 กรมที่ดิน            51.0343            50.4719 0.5624-       -1.10

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           51.0343            50.4719 0.5624-       -1.10

กจิกรรม เดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสรา้ง
ความม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           51.0343            50.4719 0.5624-       -1.10

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแปลงที่เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิ
ใหแ้ก่ประชาชน

แปลง 15,000 14,000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนที่ไดร้บัการออกโฉนดที่ดนิมี
ความพงึพอใจในการใหค้วามเสมอภาคและความม ัน่คงใน
การถอืครองโฉนดที่ดนิไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสร็จตาม
แผนงานที่กาํหนดไว ้

รอ้ยละ 100 100 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่
ไดร้บั

รอ้ยละ 100 100 -            -          

9.3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง         1,768.6267         1,715.2532 53.3735-     -3.02

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

        1,768.6267         1,715.2532 53.3735-     -3.02

กจิกรรม พฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้           644.4476           685.8001 41.3525     6.42      
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ 
ปลอดภยั

แห่ง 109 117 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความ
ตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50 50 -            -          

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่
ฟารม์ตวัอย่างฯ

           74.5714            48.4000 26.1714-     -35.10

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ 
ปลอดภยั

แห่ง 18 13 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความ
ตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50 50 -            -          

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

        1,049.6077           981.0531 68.5546-     -6.53

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชมุชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานใหม้คีวามน่าอยู่ 
ปลอดภยั

แห่ง 106 89 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความตอ้งการของประชาชนใน
พื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความ
ตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50 50 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

10. กระทรวงยตุิธรรม            36.5592            32.7287 3.8305-       -10.48

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยตุิธรรม            25.2900            21.1794 4.1106-       -16.25

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

           25.2900            21.1794 4.1106-       -16.25

กจิกรรม อาํนวยความยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           25.2900            21.1794 4.1106-       -16.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตท้ี่ไดร้บับริการงานอาํนวยความยุติธรรมและเยยีวยา
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

คน 5,000 6,000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัการมสีว่นร่วมของประชาชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นกิจกรรมอาํนวยความยุติธรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ ไมน่อ้ยกวา่

ระดบั 3 3 -            -          

10.2 กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ              6.0923              7.5972 1.5049       24.70     

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            6.0923             7.5972 1.5049       24.70    

กจิกรรม การเผยแพร่ และอบรมหลกัสทิธมินุษยชน 
รวมท ัง้กฎหมายระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง

            6.0923             7.5972 1.5049       24.70    

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐัที่
ไดร้บัการสง่เสริมความรูด้า้นสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชน
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้มน่อ้ยกวา่

คน 3,990 5,640 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : สดัสว่นของจาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิ
หนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชนเพิม่ขึ้นจากปี 2563 ไม่
นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 10 10 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของประชาชนและเจา้หนา้ที่รฐัใน
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ผ่านการทดสอบความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชนตามเกณฑท์ี่
กาํหนดไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมวทิยากร
กระบวนการผ่านเกณฑก์ารประเมนิความรูไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 -            -          

50



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

10.3 กรมบงัคบัคดี              1.2908              0.7986 0.4922-       -38.13

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            1.2908             0.7986 0.4922-       -38.13

กจิกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพดา้นการบงัคบัคดี
 การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท และการลดความเหลือ่มลํา้ 
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

            1.2908             0.7986 0.4922-       -38.13

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรมใหค้วามรูด้า้น
การบงัคบัคดแีละการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท

ราย 900 800 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการอบรมดา้นการ
บงัคบัคดแีละการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
กระบวนการบงัคบัคดี

รอ้ยละ 80 80 -            -          

10.4 กรมราชทณัฑ ์              3.8861              3.1535 0.7326-       -18.85

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            3.8861             3.1535 0.7326-       -18.85

กจิกรรม อาํนวยความยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

            3.8861             3.1535 0.7326-       -18.85

ตวัชี้วดักิจกรรม : เรือนจาํใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สามารถดูแลผูต้อ้งขงัและบริการญาติผูต้อ้งขงัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

รอ้ยละ 100 100 -            -          

11. กระทรวงแรงงาน            12.0400            11.4400 0.6000-       -4.98

11.1 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน            12.0400            11.4400 0.6000-       -4.98

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสรมิ
ศกัยภาพพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

           12.0400            11.4400 0.6000-       -4.98

กจิกรรม ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

           12.0400            11.4400 0.6000-       -4.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาฝีมอืไดไ้มต่ํา่
กวา่เป้าหมาย

คน 800 800 -            -          

12. กระทรวงวฒันธรรม            79.1894           122.8157 43.6263     55.09     

12.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม            37.8290            22.2666 15.5624-     -41.14

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

           37.8290            22.2666 15.5624-     -41.14

กจิกรรม สง่เสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็            37.8290            22.2666 15.5624-     -41.14
ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตม้สีว่นร่วมในการอนุรกัษแ์ละสบืทอดศาสนา
 ศิลปะและวฒันธรรม สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข
บนความหลากหลายทางวฒันธรรม ไมน่อ้ยกวา่

คน 230,000 120,000 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

12.2 กรมการศาสนา              3.2522              1.5909 1.6613-       -51.08

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            3.2522             1.5909 1.6613-       -51.08

กจิกรรม การสง่เสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็             3.2522             1.5909 1.6613-       -51.08
ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม
ในมติทิางศาสนาเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรม
ทางศาสนา และอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

คน 400 200 -            -          

12.3 กรมศิลปากร            32.1500            93.0000 60.8500     189.27   

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

           32.1500            93.0000 60.8500     189.27   

กจิกรรม สง่เสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็            32.1500            93.0000 60.8500     189.27   
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกิจกรรมที่สง่เสริมการเกิดสงัคม
พหุวฒันธรรมเพิม่ขึ้น

กิจกรรม 8 5 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของประชาชนในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ที่เขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
สามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม

รอ้ยละ 100 100 -            -          

12.4 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั              5.9582              5.9582 -            -          

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            5.9582             5.9582 -            -          

กจิกรรม สานใจรกัษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้             5.9582             5.9582 -            -          
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

ผลงาน 100 110 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของประชาชนกลุม่เป้าหมายมี
ความรู ้ความเขา้ใจ ในการนาํมติิทางศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยัมาพฒันาผลงาน

รอ้ยละ 80 85 -            -          

13. กระทรวงศึกษาธิการ            88.1863            83.7089 4.4774-       -5.08

13.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ            88.1863            83.7089 4.4774-       -5.08

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

            1.3254             1.1929 0.1325-       -10.00

กจิกรรม สง่เสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็             1.3254             1.1929 0.1325-       -10.00
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน 
และผูน้าํศาสนาที่เขา้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมพหุวฒันธรรมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รอ้ยละ 80 80 -            -          

52



หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่2 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

           86.8609            82.5160 4.3449-       -5.00

กจิกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบท ัง้ทาง
กายและจติใจตามหลกัศาสนา

           86.8609            82.5160 4.3449-       -5.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูไ้ดร้บัทุนการศึกษารายปีใหก้บัผู ้
ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

คน 7,202 6,842 -            -          

14. กระทรวงสาธารณสุข            51.0054            41.3207 9.6847-       -18.99

14.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            51.0054            41.3207 9.6847-       -18.99

โครงการที ่1 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           51.0054            41.3207 9.6847-       -18.99

กจิกรรม พฒันาตามศกัยภาพของพื้นทีแ่ละคุณภาพ
ชวีติประชาชนในจงัหวดัชายแดนใตแ้บบบูรณาการ

           51.0054            41.3207 9.6847-       -18.99

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวน รพ.สต ที่มคีวามพรอ้มตาม
เกณฑ ์ตาํบลม ัน่คง ม ัง่คง ยัง่ยนื

ตาํบลเป้าหมาย 33 37 -            -          

15. สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

        1,534.4017         1,299.4444 234.9573-    -15.31

15.1 ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้         1,291.0871         1,056.2729 234.8142-    -18.19

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัภาค
ประชาสงัคมและนานาชาติ

           40.4238            15.4955 24.9283-     -61.67

กจิกรรม ภาคประชาสงัคมร่วมใจ            30.0000            11.5493 18.4507-     -61.50
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนองคก์รภาคประชาสงัคมและ
นานาชาติมคีวามรูค้วามเขา้ใจและร่วมขบัเคลือ่นนโยบายใน
การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไมน่อ้ยกวา่

องคก์ร 30 20 -            -          

กจิกรรม สรา้งความเขา้ใจต่อนานาชาติ            10.4238             3.9462 6.4776-       -62.14
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนองคก์รภาคประชาสงัคม
และนานาชาติมคีวามรูค้วามเขา้ใจและร่วม
ขบัเคลือ่นนโยบายในการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

องคก์ร 30 20 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่2 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

          432.1310           403.1037 29.0273-     -6.72

กจิกรรม สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนาเพือ่สนัตสุิขใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          382.8101           377.0020 5.8081-       -1.52

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั
บนพื้นฐานสงัคมพหุวฒันธรรมไมน่อ้ยกวา่

ราย 32,000 32,000 -            -          

กจิกรรม สง่เสรมิพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็            49.3209            26.1017 23.2192-     -47.08
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั
บนพื้นฐานสงัคมพหุวฒันธรรมไมน่อ้ยกวา่

ราย 32,000 32,000 -            -          

โครงการที ่3 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ใน
และนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           54.5000            22.0633 32.4367-     -59.52

กจิกรรม สรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           54.5000            22.0633 32.4367-     -59.52

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนท ัง้ในและนอกพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รบัรู ้เขา้ใจการดาํเนินงานของรฐั
และสนบัสนุนนโยบายการแกไ้ขปญัหา จชต. ไมน่อ้ยกวา่

ราย 1,850,000 1,568,800 -            -          

โครงการที ่4 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

          238.6276           229.9322 8.6954-       -3.64

กจิกรรม อาํนวยความยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

           38.6276            29.9322 8.6954-       -22.51

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนและผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ไดร้บัอาํนวยความยุติธรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาตาม
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไมน่อ้ยกวา่

ราย 500 500 -            -          

กจิกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบท ัง้ทาง
กาย จติใจ ตามหลกัศาสนา

          200.0000           200.0000 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนและผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ไดร้บัการอาํนวยความยุติธรรม 
ช่วยเหลอืเยยีวยาตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด
ไมน่อ้ยกวา่

ราย 500 500 -            -          

โครงการที ่5 : โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          463.9383           342.3218 121.6165-    -26.21

กจิกรรม ตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื           463.9383           342.3218 121.6165-    -26.21
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนตาํบลในพื้นที่จงัหวดัชายแดน
ภาคใตผ้า่นเกณฑก์ารประเมนิการเป็นตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ 
ยัง่ยนื ไมน่อ้ยกวา่

ตาํบล 90 70 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

โครงการที ่6 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

           61.4664            43.3564 18.1100-     -29.46

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั
และเจา้หนา้ทีร่ฐั

           51.4664            34.0773 17.3891-     -33.79

ตวัชี้วดักิจกรรม : บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายไดไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 -            -          

กจิกรรม ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน
โครงการสาํคญั

           10.0000             9.2791 0.7209-       -7.21

ตวัชี้วดักิจกรรม : บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายได ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 -            -          

15.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุริตในภาครฐั

             1.0070              3.1180 2.1110       209.63   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธภิาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

            1.0070             3.1180 2.1110       209.63   

กจิกรรม การแกไ้ขปญัหาทจุรติคอรร์ปัชนั             1.0070             3.1180 2.1110       209.63   
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานใน 3 จงัหวดั
ชายแดนใต ้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป)

รอ้ยละ 80  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ยที่เขา้รบัการอบรมภาครฐั/
เอกชนในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80  - -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หนา้ที่ภาครฐัใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ถกูชี้มลูเรื่องวนิยั (ทุจริต) ลดลง

รอ้ยละ  - 8 -            -          

15.3 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ           242.3076           240.0535 2.2541-       -0.93

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งสงัคม
พหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

          242.3076           240.0535 2.2541-       -0.93

กจิกรรม สง่เสรมิความม ัน่คงของสถาบนั
พระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          242.3076           240.0535 2.2541-       -0.93

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพระภกิษุ-สามเณรในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายรายรูป

รูป 3,798 3,798 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวณพระภกิษุ-สามเณรในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการศึกษาพระ
ปริยตัธิรรม

รูป 1,740 1,740 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพระธรรมทูตที่ไดร้บั
การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานดา้น
การเผยแผ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รูป 258 233 -            -          
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

งบประมาณ  
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ งบประมาณ
เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564

16. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ              0.5730              1.1437 0.5707       99.60     

16.1 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ              0.5730              1.1437 0.5707       99.60     

โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความยุตธิรรมและ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

            0.5730             1.1437 0.5707       99.60    

กจิกรรม เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธิ
มนุษยชน

            0.5730             1.1437 0.5707       99.60    

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่
3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้รบัการอบรม

คน  - 300 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของประชาชน
กลุม่เป้าหมายในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
มคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญั
ของสทิธมินุษยชน

รอ้ยละ  - 75 -            -          

ตวัชี้วดักิจกรรม : เจา้หนา้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมคีวาม
ตระหนกัในการเคารพสทิธมินุษยชน

รอ้ยละ 75  - -            -          
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
เป้าหมายที่ 1 : เหตรุนุแรงลดลง

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,668,600              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,668,600              บาท

1) การเพิม่ประสทิธภิาพการบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นความม ัน่คง 2,668,600              บาท
โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี 5,139,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,139,000              บาท

1) สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 5,139,000              บาท

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

625,220,700            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 625,220,700            บาท

1) การตดิตัง้ระบบป้องกนัความปลอดภยัในเขตเมอืงระยะที ่2 ดว้ยระบบ
กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 122,145,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 610,574,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 244,290,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 122,145,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,406,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 122,145,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,585,800             บาท

2) โครงการข่าวกรองเชงิรกุ 369,329,900           บาท
3) โครงการต่อตา้นข่าวกรองเชงิรกุ 27,160,000             บาท
4) โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพ ประสทิธผิลดา้นการข่าว 85,039,700             บาท
5) โครงการบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นความม ัน่คงพื้นที ่จชต. 21,545,700             บาท

4,461,700              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,461,700              บาท

1) โครงการยบัย ัง้เงนิทีส่นบัสนุนการกระทาํผดิกฎหมาย 4,461,700              บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล
ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตรุนุแรงลดลง รอ้ยละ 50 เมื่อเทียบกบัปี 2560
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง
ตวัช้ีวดัที่ 1 : การสูญเสยีจากเหตกุารณ์ความรนุแรงลดลง 
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกบัภาครฐัในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการยบัยัง้เงนิที่สนบัสนุนการกระทาํผิดกฎหมาย
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666,016,100            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 666,016,100            บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 345,073,600           บาท
(1) การจดัหายุทโธปกรณ์พเิศษในการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิ 345,073,600           บาท

2) โครงการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและยุตกิารก่อเหตรุนุแรง 237,105,400           บาท
3) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุพื้นทีช่ายแดน 8,391,000              บาท
4) โครงการรกัษาความปลอดภยัในพื้นทีเ่สีย่ง 47,825,400             บาท
5) โครงการสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัในชมุชนเป้าหมาย 27,620,700             บาท

76,342,200             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 76,342,200             บาท

1) โครงการป้องกนัและแกไ้ขภยัจากยาเสพตดิ รวมทัง้ภยัความม ัน่คงอืน่ๆ 76,342,200             บาท
111,737,800            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 111,737,800            บาท
1) โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัแนวคดิหวัรนุแรง 61,629,500             บาท
2) โครงการป้องกนัแนวคดิความรนุแรงในเยาวชนและกลุม่สตรี 50,108,300             บาท

11,803,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 11,803,600             บาท

1) โครงการสนบัสนุนการดาํเนนิงานพดูคยุเพือ่สนัตสิุข จชต. 11,803,600             บาท

กระทรวงกลาโหม 
กองทพับก 

232,358,700            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 232,358,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 232,358,700           บาท
388,502,300            บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 388,502,300            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 388,502,300           บาท

(1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 388,502,300           บาท
(1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 388,502,300           บาท

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน 665,014,300            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 665,014,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 168,355,300           บาท
1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 168,355,300           บาท

   1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 168,355,300           บาท
496,659,000           บาท

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน

กองทพัเรอื 

2) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูล
ความมัน่คงพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

58



44,008,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 44,008,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศ 44,008,900             บาท

25,908,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 25,908,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ 25,908,100             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 100,422,500            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 100,422,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,422,500            บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรี
ในประเทศ 49,200,500             บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสานฝนัการกฬีาสูร่ะบบการศึกษา
ในจงัหวดัชายแดนใต ้ 51,222,000             บาท

11,040,000             บาท
1. งบลงทนุ 11,040,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,040,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 11,040,000             บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 11,040,000             บาท
(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 11,040,000             บาท

6,519,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,519,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,519,900              บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 2,641,100              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่ข่าว 3,878,800              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการต่างประเทศ

กองบญัชาการกองทพัไทย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
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436,494,400            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 12,000,000             บาท
(6) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 6,882,500              บาท
(7) วสัดอุืน่ ๆ 5,910,000              บาท
(8) วสัดปุระจาํกองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษาดนิแดน 24,925,500             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,872,000              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 7,872,000              บาท

2. งบลงทนุ 351,287,500            บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 351,287,500            บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 325,756,300            บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 58,500,000             บาท

(1) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลตะลโุบะ อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(2) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลปูโยะ อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(3) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลกาลซิา อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(4) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลบาราเฮาะ อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(5) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลสากอ อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(6) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลบางโกระ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(7) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(8) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(9) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลกะรบุ ีอาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(10) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลตาแกะ อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท

โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน
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(11) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลสะกาํ อาํเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(12) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลบา้นนํา้บ่อ อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(13) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลปากลอ่ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(14) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลเกาะจนั อาํเภอมายอ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(15) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลดอนรกั อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(16) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสนุ  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(17) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(18) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(19) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองบงัคบัการกองอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(20) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(21) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลบาโงย อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(22) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 คนั 2,250,000              บาท
(23) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(24) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 คนั 2,250,000              บาท
(25) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
ชดุคุม้ครองตาํบลดอน อาํเภอปะนาเระ จงัหวดัปตัตาน ี1 คนั 2,250,000              บาท
(26) รถยนตบ์รรทกุ (ดเีซล) หุม้เกราะป้องกนักระสุน  แบบกระบะตอนเดยีว 
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดนจงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,250,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์าวธุ 200,030,000           บาท
(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,962 หน่วย) 200,030,000           บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑส์นาม 64,110,300             บาท
(1) ครภุณัฑส์นามทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 187 หน่วย) 64,110,300             บาท
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2.1.1.4 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 3,116,000              บาท
(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 328 หน่วย) 3,116,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,531,200             บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,531,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 90 รายการ (รวม 90 หน่วย) 25,531,200             บาท

10,849,400             บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,929,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,929,400              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,929,400              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 5,920,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,920,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาแก่นกัศึกษาชาวไทยมสุลมิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,920,000              บาท

600,000                 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 600,000                 บาท

1) โครงการส่งเสรมิมาตรฐานการคุม้ครองพยานคดคีวามม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 600,000                บาท

2,880,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,880,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและเผยแพร่ความจรงิทีถ่กูตอ้งเพือ่สนบัสนุนการแกไ้ข
ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,880,000              บาท

4,655,100              บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,655,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,655,100              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรมและแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูต้อ้งขงั รวมทัง้ผูเ้คยกระทาํความผดิในคดคีวามม ัน่คง 4,655,100              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงยตุิธรรม
กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กรมราชทณัฑ์

กรมคมุประพฤติ

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2,969,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,969,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรม
เพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,996,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยุตธิรรม
และแกไ้ขฟ้ืนฟูเดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งหรอืเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
กบัสถานการณ์ความไม่ม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 973,000                บาท

2,936,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,936,000              บาท

2,936,000              บาท

9,326,800              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,326,800              บาท

1) โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนท์างนติวิทิยาศาสตร์
เพือ่การขยายงานการข่าวคดอีาชญากรรม และการใหบ้รกิารนติวิทิยาศาสตร์
สู่ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,326,800              บาท

49,955,700             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 49,955,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวทาง โรงเรยีนพระดาบส 2,970,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 4,309,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษาปอเนาะ 13,249,200             บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจในสถานศึกษาเอกชน 13,677,900             บาท
5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการอ่านและเขยีนภาษาไทย
ในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างย ัง่ยนื 2,731,500              บาท
6) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิข์องสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,381,400              บาท
7) ค่าใชจ่้ายโครงการตน้กลา้เยาวชนโรงเรยีนเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,331,100              บาท

1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรวบรวมขอ้มลูดา้นความม ัน่คงและภยัแทรกซอ้น
ศูนยข์อ้มลูความม ัน่คงและภยัแทรกซอ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กรมสอบสวนคดพีเิศษ

กรมสอบสวนคดีพเิศษ

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานขอ้มูลความมัน่คง
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนันิติวทิยาศาสตร์
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8) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,656,300              บาท
9) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการใชห้ลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
และอสิลามศึกษาแบบบูรณาการตามบรบิทพื้นทีข่องสถานศึกษา
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่ความม ัน่คง 1,649,300              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 423,952,500            บาท
1. งบดาํเนินงาน 278,952,500            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 278,952,500            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,000,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 30,801,600             บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 25,000                  บาท
(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 1,158,900              บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลช่วยปฏบิตังิาน 221,100,000           บาท
(6) วสัดกุารศึกษา 19,867,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 145,000,000            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 145,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนภมูทิายาท 116,000,000           บาท
2) เงนิอดุหนุนครูและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บัการศึกษาสูงขึ้น 5,000,000              บาท
3) เงนิอดุหนุนเพือ่สรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (โรงเรยีนอปุถมัภ)์ 24,000,000             บาท

125,510,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 63,938,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 63,938,200             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 13,579,200             บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,189,000             บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 2,900,000              บาท
(4) วสัดกุารศึกษา 21,270,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 54,745,000             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 54,745,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการนกัเรยีนเรยีนดมีคีวามสามารถในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ศึกษาต่อสายอาชพี 8,700,000              บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,135,000             บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการอาชวีศึกษาประชารฐัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,910,000             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 6,827,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,827,000              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี
ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12,458,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,458,400             บาท

1) โครงการพฒันาคณุภาพชวีติผูผ่้านการบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพ
ตดิในพื้นที ่จชต. 12,458,400             บาท

13,666,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 13,666,100             บาท

1) โครงการเสรมิการพฒันาการศึกษาโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 13,666,100             บาท
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการรกัษาความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของ ประชาชน 201,225,700            บาท
1. งบดาํเนินงาน 8,568,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,568,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกยุทธวธิตีาํรวจ 8,568,000               บาท

2. งบลงทนุ 157,516,700            บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 157,516,700            บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 156,522,000            บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,048,000               บาท

(1) โครงการปรบัปรงุตดิตัง้ระบบภาพและเสยีงหอ้งประชมุศูนยบู์รณาการ
ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ชัน้ 5 (CCTV) กกล.ตร.จชต. ศปก.ตร.สน.
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 1,048,000               บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์าวธุ 139,904,000            บาท
(1) โครงการจดัซื้อเสื้อเกราะและหมวกเหลก็ หมวดเฉพาะกจิ
หน่วยปฏบิตักิารพเิศษ กกล.ตร.จชต.ศปก.ตร.สน. ตาํบลสะเตง 
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 25,894,000             บาท
(2) โครงการจดัหาอาวธุยุทโธปกรณ์สาํหรบักาํลงัพลทีบ่รรจใุหม่ 
1,000 อตัรา บก.ตชด.ภาค 4 ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 114,010,000            บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 15,570,000             บาท
(1) โครงการจดัหาอากาศยานไรค้นขบัพรอ้มอปุกรณ์เฝ้าตรวจการณ์ 
ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ศปก.ตร.สน. ตาํบลสะเตง 
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 15,570,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 994,700                 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 994,700                 บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 994,700                 บาท

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและป้องกนัปญัหาภยัแทรกซอ้น

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

65



3. งบรายจา่ยอืน่ 35,141,000             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 33,311,000             บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัระเบยีบชายแดนในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กกล.ตร.จชต. ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 16,239,000             บาท
(2) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 132 หน่วย) 17,072,000             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,830,000               บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,830,000               บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเพื่อสนัติสขุในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 44,483,300             บาท
1. งบลงทนุ 37,683,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 37,683,300             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 37,683,300             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 783,300                 บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 783,300                 บาท

1.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 33,000,000             บาท
(1) โครงการจดัซื้อเครือ่งตรวจหาอตัราส่วนไอโซโทปของธาตุ
ในสารเคมแีละสารเคมวีตัถรุะเบดิ ศพฐ.10 ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 33,000,000             บาท

1.1.1.3 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 3,900,000               บาท

(1) โครงการจดัหาเครือ่งตรวจหาร่องรอยการขูดลบ เพือ่ใชส้าํหรบั
ตรวจพสูิจนเ์ลขหมายประจาํปืน และเครือ่งหมายทะเบยีนของปืน
ดว้ยวธิทีางทศันศาสตรแ์ม่เหลก็ สาํหรบัอาวธุปืนทีเ่ครือ่งหมายทะเบยีน
หรอืเลขหมายประจาํปืนถกูขูดลบแกไ้ขในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
ศพฐ.10 ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 3,900,000               บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 6,800,000              บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 4,800,000               บาท

(1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนเ์ลขหมายประจาํตวัรถ 
และการตรวจพสูิจนท์างฟิสกิสใ์นพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ศพฐ.10 
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 4,800,000               บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 2,000,000               บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,000,000               บาท
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สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ ์

25,881,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 25,881,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารสรา้งสนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23,271,600             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบคุลากรทีม่คีวามรูภ้าษามลายูถิน่ 2,610,000              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน
25,385,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 25,385,400             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติ
ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 25,385,400             บาท

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 60,918,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 60,918,900             บาท

1) การขบัเคลือ่น กาํกบั และตดิตามผลตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตดิา้นความ
ม ัน่คง 10,207,100             บาท
2) การเสรมิสรา้งความเขา้ใจการดาํเนนินโยบายของรฐัและเรือ่งสทิธมินุษยชนโดยกลไก
ของรฐับาล 4,404,900              บาท
3) การอาํนวยการ ประสานงาน นาํนโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไปสูก่ารปฏบิตัิ 8,422,300              บาท
4) เงนิค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,770,000             บาท
5) การสนบัสนุนกลไกพเิศษในการขบัเคลือ่นงานโดยความร่วมมอืของภาครฐักบัภาค
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,036,000             บาท
6) การตดิตามประเมนิผลสถานะในระดบัยุทธศาสตรท์ ัง้ในและนอกประเทศเพือ่
สนบัสนุนแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2562-2565 4,078,600              บาท

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
33,587,300             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 33,587,300             บาท
1) โครงการภาคประชาสงัคมร่วมใจ 33,587,300             บาท

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา
ตวัช้ีวดัที่ 1 : นานาชาติใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องรฐับาลไทย
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนทกุหมู่เหล่าอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม
ตวัช้ีวดัที่ 3 : จงัหวดัชายแดนภาคใตม้รีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิเพิ่มข้ึน

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ
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34,694,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 34,694,900             บาท

1) โครงการส่งเสรมิทาํนุบาํรงุกจิกรรมทางศาสนาใน จชต. 17,264,400             บาท
2) โครงการนาํไทยกลบัสู่ถิน่ฐานเดมิ 14,328,600             บาท
3) โครงการส่งเสรมิพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 3,101,900              บาท

109,777,600            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 109,777,600            บาท

1) โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนท ัง้ในและนอก จชต. 109,777,600           บาท
661,200                 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 661,200                 บาท
1) โครงการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงท ัง้ทางกาย จติใจ
และจติวญิญาณ 661,200                บาท

12,701,800             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,701,800             บาท

1) โครงการตาํบลม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยนื 12,701,800             บาท
22,103,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 22,103,400             บาท
1) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัและเจา้หนา้ทีร่ฐั 22,103,400             บาท

กระทรวงกลาโหม 
กองทพับก

12,332,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,332,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 12,332,000             บาท
กองทพัเรอื

12,500,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายปฏบิตักิารจติวทิยา 12,500,000             บาท
กองทพัอากาศ

8,771,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 8,771,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นที่ 8,771,200              บาท
กองบญัชาการกองทพัไทย

20,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,000,000             บาท

1) โครงการส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคณุภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,000,000             บาท

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

68



กระทรวงการต่างประเทศ
สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ 2,778,500              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,778,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบัประเดน็จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ 1,993,100              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมพหวุฒันธรรม 785,400                บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา
กรมพลศึกษา

28,804,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 28,804,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกกาํลงักายเพือ่สนัตสิุข 28,804,000             บาท
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

155,172,000            บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000              บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 200,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 800,000                บาท
(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 153,172,000            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 153,172,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 153,172,000           บาท

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 
49,068,000             บาท

1. งบดาํเนินงาน 49,068,000             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 49,068,000             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,100,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,988,000              บาท
(3) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,980,000              บาท
(4) วสัดกุ่อสรา้ง 44,000,000             บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

10,700,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,700,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,700,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการสนบัสนุนบทบาทวทิยาลยัชมุชนในการส่งเสรมิ
อาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,700,000             บาท

7,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 7,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,500,000              บาท
1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิการอยู่รวมกนัอย่างสนัตขิอง
สงัคมพหวุฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,500,000              บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13,958,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 13,958,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรในพื้นทีเ่ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 13,958,900             บาท
กรมการขา้ว

19,211,700             บาท
1. งบดาํเนินงาน 18,211,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,211,700             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 270,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,179,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 683,000                บาท
(4) วสัดกุารเกษตร 14,078,800             บาท

2. งบลงทนุ 1,000,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 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
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย) 1,000,000              บาท

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 11,657,500             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,657,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,657,500             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,503,400              บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,618,400              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,974,200              บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 561,500                บาท

กรมประมง
33,036,500             บาท

1. งบดาํเนินงาน 33,036,500             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,036,500             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,327,500              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,752,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,244,300              บาท
(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,786,900              บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 97,500                  บาท
(6) วสัดกุารเกษตร 24,828,300             บาท

กรมปศสุตัว ์
26,576,300             บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,766,300              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,766,300              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 405,400                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 80,900                  บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 438,800                บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 67,000                  บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 224,200                บาท
(6) วสัดเุวชภณัฑ์ 250,000                บาท
(7) วสัดกุารเกษตร 300,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 24,810,000             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,810,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสิุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,810,000             บาท
2) เงนิอดุหนุนพนัธุส์ตัวปี์ก อาหารสตัวปี์กและปจัจยัการผลติ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,000,000              บาท

กรมพฒันาที่ดิน
โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,357,800             บาท
1. งบลงทนุ 12,357,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,357,800             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,357,800             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 12,357,800             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 9,700 หน่วย) 12,357,800             บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กรมวชิาการเกษตร
23,365,800             บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,365,800             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,365,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 296,000                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,074,400              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,626,000              บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 800,000                บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 796,500                บาท
(6) วสัดกุ่อสรา้ง 160,000                บาท
(7) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 882,200                บาท
(8) วสัดคุอมพวิเตอร์ 216,000                บาท
(9) วสัดกุารเกษตร 9,514,700              บาท

กรมส่งเสรมิการเกษตร
16,329,700             บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,329,700             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,329,700             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,080,100              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,296,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,293,800              บาท
(4) วสัดกุารเกษตร 7,659,800              บาท

กระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวงชนบท

543,504,000            บาท
1. งบลงทนุ 543,504,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 543,504,000            บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 543,504,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 369,220,000           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3.535 หน่วย) 23,600,000             บาท

(2) ถนนสายแยกหนา้โรงเรยีนเทพภานุมาส - บ.ทุ่งโพธิ์ อ.เทพา 
จ.สงขลา 2.300 กม. 16,000,000             บาท
(3) ถนนสาย บ.ใหม่ ม.4 อ.เทพา จ.สงขลา 1.600 กม. 14,500,000             บาท
(4) ถนนสาย บ.ทบัชา้ง - บ.ลุม่ ม.1 อ.นาทว ีจ.สงขลา 1.400 กม. 10,080,000             บาท
(5) ถนนสาย บ.บ่อเตย ม.4 - บ.ดนิหลวง ม.6 อ.นาทว ีจ.สงขลา 
2.560 กม. 14,700,000             บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(6) ถนนสาย บ.พทุธนมิติร - บ.ทุ่งโดน อ.เทพา จ.สงขลา 
3.000 กม. 22,000,000             บาท
(7) ถนนสายแยก ทล.42 - นคิมโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตาน ี
3.100 กม. 18,100,000             บาท
(8) ถนนสาย บ.บาลูกาลูวะ๊ - บ.บอืแนสะแต อ.รามนั จ.ยะลา 
1.250 กม. 11,360,000             บาท
(9) ถนนสายแยก ทล.410 - ฝายละแอ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 
2.000 กม. 30,000,000             บาท
(10) ถนนสายฮาม ุม.11 - บ.บอ่หนินอก อ.ธารโต จ.ยะลา 
1.670 กม. 13,550,000             บาท
(11) ถนนสาย บ.กอืแล - บ.ควน ม.3 อ.รามนั จ.ยะลา 2.465 กม. 13,900,000             บาท
(12) ถนนสาย บ.จอืงา - บ.สอืโม อ.เมอืง จ.ยะลา 1.979 กม. 14,200,000             บาท
(13) ถนนสาย บ.อามนั - บ.บาโงยบาแด อ.เมอืง จ.ยะลา 
1.400 กม. 15,000,000             บาท
(14) ถนนสายหนิขาว อ.เบตง จ.ยะลา 2.500 กม. 22,500,000             บาท
(15) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรสีาคร 
จ.นราธวิาส 1.600 กม. 14,000,000             บาท
(16) ถนนสายแยก ทล.4155 - บ.กอืบงซกิห ์อ.ระแงะ จ.นราธวิาส 
3.100 กม. 19,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท

(17) ถนนสายแยก ทล.4241 - สวนไมด้อกสุครินิ อ.สุครินิ 
จ.นราธวิาส 3.000 กม. 19,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท

(18) ถนนสายแยก ทช.ปน.6083 - ทล.4071 อ.ทุ่งยางแดง 
จ.ปตัตาน ี3.400 กม. 23,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,600,000             บาท

(19) ถนนสายจอืกอ บ.ไอรก์าแซ อ.ศรสีาคร, จะแนะ 
จ.นราธวิาส 6.000 กม. 21,730,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,730,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,470,000              บาท
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(20) ถนนสาย บ.ปลายเหมอืง ม.7 - บ.เขาจนัทร ์ม.10 อ.จะนะ 
จ.สงขลา 1.100 กม. 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(21) ถนนสาย บ.ควนเจดยี ์ม.6 - บ.ลาํไพล ม.1 อ.เทพา 
จ.สงขลา 4.080 กม. 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(22) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.บากง พรอ้มสะพาน  
อ.ยะหริง่ จ.ปตัตาน ี6.200 กม. 16,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(23) ถนนสายสามซอย - ซอยปราจนี อ.สุครินิ 
จ.นราธวิาส 3.000 กม. 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             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 7,384,000              บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) 7,384,000              บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 165,400,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 14,900,000             บาท

(2) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย นธ.4007 
แยกทางหลวงหมายเลข 4136 - ถนนภายในศูนยร์าชการ 
อ.เมอืง จ.นราธวิาส 2 แห่ง 50,000,000             บาท
(3) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2061 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นสายบรุ ีอ.สายบรุ ี
จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(4) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2067 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นตนัหยง อ.ยะหริง่ 
จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
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(5) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2036 
แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นปากทุ่ง อ.เทพา 
จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(6) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2020 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นบาซากาจ ิอ.ยะหริง่,
มายอ, ยะรงั จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2033 
แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บา้นพ่อมิง่ อ.สายบรุ ี
จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 13,000,000             บาท
(8) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.3002 
แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บา้นลาเกาะ อ.ยะรงั,
มายอ จ.ปตัตาน ี1 แห่ง 12,500,000             บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

6,383,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,083,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,083,900              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,083,900              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 300,000                 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 300,000                 บาท

1) เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนยีมประเพณี 300,000                บาท
509,164,600            บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,794,600             บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,794,600             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,194,600              บาท
(2) วสัดสุนามและการฝึก 3,600,000              บาท

2. งบลงทนุ 10,810,000             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,810,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,810,000             บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑอ์าวธุ 10,810,000             บาท

(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 470 หน่วย) 10,810,000             บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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3. งบเงนิอดุหนุน 485,560,000            บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 485,560,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 472,560,000           บาท
2) เงนิอดุหนุนโครงการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ประจาํป้อมยามสาํหรบัชดุรกัษา
ความปลอดภยัหมู่บา้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 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 ้ 50,471,900             บาท
1. งบดาํเนินงาน 46,813,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,813,300             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 310,500                 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 13,377,500             บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 432,000                 บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000                 บาท
(5) ค่าใชจ่้ายเพือ่ดาํเนนิการตามโครงการ (ค่าใชจ่้ายของทีท่าํการศูนย,์  ค่าแจกโฉนด) 504,000                 บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 29,895,300             บาท
(7) วสัดสุาํนกังาน 132,000                 บาท
(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,074,000               บาท
(9) วสัดคุอมพวิเตอร์ 368,000                 บาท

2. งบลงทนุ 3,658,600              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,658,600              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,658,600              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 605,000                 บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 34 หน่วย) 605,000                 บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,114,800               บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2,400 ซซี ีหรอื
กาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 
แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่
 กรงุเทพมหานคร 2 คนั 2,114,800               บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 938,800                 บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย) 938,800                 บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง
1,715,253,200          บาท

1. งบลงทนุ 1,715,253,200          บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,715,253,200          บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,715,253,200          บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 546,085,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย) 487,205,000           บาท

(2) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชนสายโรงเรยีนบา้นวงัใหญ่ - ป่าหา้ม 
หมู่ที ่6 บา้นวงัใหญ่ ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา
 ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.535 กโิลเมตร 1 แห่ง 10,270,000             บาท
(3) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชนขา้มคลองวงัแรด บา้นวงัแรด หมู่ที ่6
ตาํบลท่าหมอไทร อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 7.00 เมตร 
ความยาว 80.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(4) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชนสายควนรก หมู่ที ่2 
ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 
3.750 กโิลเมตร  1 แห่ง 11,300,000             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองไมแ้ก่น บา้นปาเส - 
บา้นตะโละไกรทอง หมู่ที ่2,3 ตาํบลไมแ้ก่น, ตาํบลตะโละไกรทอง 
อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตาน ีผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร 
ทางเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง 11,500,000             บาท
(6) โครงการปรบัปรงุถนนในชมุชนสายสาํนกัสงฆ ์หมู่ที ่13 บา้นทุ่งลาน
ตาํบลลาํไพล อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 3.160 กโิลเมตร 1 แห่ง 13,810,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 1,169,168,200         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) 50,720,000             บาท

(2) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูบา้นคลองขดุ หมู่ที ่9 
(จดุที ่2 หลงัปัม๊ปตท.) ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 
ความยาว 300 เมตร  1 แห่ง 6,487,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,485,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,497,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,487,500              บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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(3) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
รมิคลองมาํบงัหมู่ที ่2 บา้นกะด ุตาํบลควนขนั อาํเภอเมอืงสตูล 
จงัหวดัสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 12,244,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,335,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,270,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,821,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,244,000             บาท

(4) การศึกษาจดัทาํแผนแม่บทและสาํรวจออกแบบการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้1 รายการ 19,916,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,083,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,916,700             บาท

(5) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูจากบรเิวณกโุบร ์-
สวนสาธารณะเทศบาลตาํบลกาํแพง หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ู
จงัหวดัสตูล ช่วงที ่1  ความยาว 500 เมตร  1 แห่ง 13,710,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,980,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,710,800             บาท

(6) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูหมู่ที ่15 บา้นในใส - 
หมู่ที ่17 บา้นวงัช่อนชยั ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ช่วงที ่1 
ความยาว 500  เมตร  1 แห่ง 13,710,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,980,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,710,800             บาท

(7) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูหมู่ที ่3 บา้นเกาะยวน 
ตาํบลละง ูอาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 400  เมตร  1 แห่ง 8,140,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,980,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,140,000              บาท
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(8) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายหาดบางศิลา ตาํบลละง ู
อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 2,030,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,230,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,030,300              บาท

(9) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมู่ที ่4 
ตาํบลคลองอู่ตะเภา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 800 เมตร 
1 แห่ง 35,432,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,282,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,859,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,432,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,890,200             บาท

(10) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ชายทะเล บา้นทุ่งสะโบะ๊ หมู่ที ่2
ตาํบลทุ่งบหุลงั อาํเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ความยาว 480 เมตร  1 แห่ง 8,830,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,960,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,830,000              บาท

(11) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันค์ลองตายาย
ช่วงที ่1 ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล ความยาว 500 เมตร  
1 แห่ง 11,427,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,985,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,557,700              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,427,300             บาท

(12) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่1) ตาํบลจะบงัตกิอ
อาํเภอเมอืงปตัตาน ี จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 14,341,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,180,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,436,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,402,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,341,200             บาท
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(13) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่2) ตาํบลจะบงัตกิอ
อาํเภอเมอืงปตัตาน ี จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 16,252,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,490,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,498,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,739,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,252,400             บาท

(14) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนจะบงัตกิอ (ตอนที ่3) ตาํบลจะบงัตกิอ
อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 435 เมตร 1 แห่ง 15,677,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,013,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,206,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,130,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,677,000             บาท

(15) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอเุทน บรเิวณพรบุาโกย -
สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 1,160 เมตร 1 แห่ง 22,942,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 97,841,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,696,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,942,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,602,700             บาท

(16) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ บรเิวณชมุชน
เปาะยาน ีเขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 900 เมตร 1 แห่ง 17,513,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,982,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,468,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,513,800             บาท

(17) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตาช ี(ระยะที ่2) ตาํบลตาชี
อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,200,000             บาท
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(18) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นกวัลอตะ๊
หมู่ที ่4 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส  ความยาว 600 เมตร
1 แห่ง 5,163,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,186,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,163,300              บาท

(19) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊
(จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 6,466,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,466,700              บาท

(20) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊
หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 750 เมตร 
1 แห่ง 12,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,700,000             บาท

(21) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ ช่วงมะรอืโบออก
(จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลมะรอืโบออก อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,945,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,680,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,775,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,945,000              บาท

(22) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
บรเิวณบา้นลาไม หมู่ที ่5 ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส
 ความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 10,076,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,153,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,263,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,076,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,813,800              บาท
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(23) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัโตะ๊โมะ๊ 
บรเิวณวดัโตะ๊โมะ๊ ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 8,352,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,140,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,687,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,352,500              บาท

(24) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นแม่ทอมออก
 หมู่ที ่4 ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร
1 แห่ง 3,622,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,980,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,357,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,622,900              บาท

(25) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา บา้นบ่อเตย หมู่ที ่1
ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 10,115,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,750,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,685,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,115,000             บาท

(26) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา หมู่ที ่2 
ตาํบลบา้นหาร อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,127,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,499,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,271,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,127,100              บาท

(27) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกเหนอื
หมู่ที ่5 ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 270 เมตร 
1 แห่ง 6,119,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,599,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,160,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,119,000              บาท
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(28) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองละง ูจากบรเิวณชมุชนขนมจนี
หมู่ที ่3 ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล ความยาว 350 เมตร  1 แห่ง 7,130,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,660,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,130,000              บาท

(29) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเบตง ตาํบลยะรม 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แห่ง 18,228,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,742,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,962,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,228,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,951,100             บาท

(30) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ี
บรเิวณสะพานเมอืงนบิง ตาํบลยุโป อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 800 เมตร 1 แห่ง 30,763,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,286,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,514,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,763,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,308,300             บาท

(31) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองบอืตงิ 
(ฝัง่ซา้ยและฝัง่ขวา) ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี
ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 7,900,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,370,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,274,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,097,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,900,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,098,200              บาท

(32) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองสามคัค ี
(ฝัง่โรงพยาบาลปตัตาน)ี บรเิวณโรงพยาบาลปตัตาน ีถงึวทิยาลยัอาชวีศึกษาปตัตานี
 ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี
ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง 8,897,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,066,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,750,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,897,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,616,100              บาท
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(33) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมบรเิวณรมิคลองกระแนร ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี
ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 6,473,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,480,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,446,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,473,600              บาท

(34) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊
(จดุที ่3) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 6,430,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,914,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,430,700              บาท

(35) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแฆแบะ๊
(จดุที ่4) หมู่ที ่1 ตาํบลนานาค อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 6,390,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,874,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,883,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,390,900              บาท

(36) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลตาํบลตนัหยงมสั (จดุที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลตนัหยงมสั 
อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 11,195,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,320,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,125,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,195,000             บาท

(37) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่1) 
หมู่ที ่2 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 13,229,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,842,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,212,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,229,700             บาท
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(38) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่1)
 หมู่ที ่7 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,027,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,827,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,027,000             บาท

(39) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นแหร บรเิวณวดัศรนีคร
ตาํบลครีเีขต อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง 13,546,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,453,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,546,900             บาท

(40) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชมุชนกาํปงบารู ตาํบลสะเตงนอก อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 820 เมตร 1 แห่ง 15,881,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,943,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,881,300             บาท

(41) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ี
บรเิวณบา้นบนันงัสตา ตาํบลบนันงัสตา อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 
ความยาวรวม 420 เมตร 1 แห่ง 13,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,940,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,699,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,880,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,180,600              บาท

(42) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ฝัง่ซา้ย) บา้นดอนรกั หมู่ที ่1 ตาํบลดอนรกั 
อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 6,884,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,899,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,786,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,228,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,884,800              บาท
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(43) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมชมุชนบา้นดอนรกั 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ฝัง่ขวา) บา้นดอนรกั หมู่ที ่1 ตาํบลดอนรกั 
อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง 6,823,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,695,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,746,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,126,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,823,100              บาท

(44) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองกูลูวง (ฝัง่ซา้ยและขวา)
บา้นกนัร ีหมู่ที ่4 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตานี
 ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง 9,589,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,015,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,280,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,146,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,589,000              บาท

(45) โครงการก่อสรา้งระบบระบายนํา้เพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วม 
บรเิวณถนนสุขยางค ์เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 10,146,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,640,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,413,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,146,900             บาท

(46) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการตามผงัเมอืง
ชมุชนเทศบาลตาํบลตน้ไทร อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 6,181,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,970,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,788,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,181,500              บาท

(47) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ ฝัง่ซา้ย
 (ตอนที ่2) บา้นกะลูแป หมู่ที ่5 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตานี
 จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 745 เมตร 1 แห่ง 20,036,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,092,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,080,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,280,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,036,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,695,300              บาท
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(48) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นโคกพยอม (จดุที ่2) 
หมู่ที ่2 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง 7,816,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,586,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,530,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,410,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,816,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,830,500              บาท

(49) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่2) 
หมู่ที ่7 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,150,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,150,000             บาท

(50) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 
ตอนที ่1 บา้นโคกม่วง หมู่ที ่5 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี
จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 684 เมตร 1 แห่ง 17,233,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,300,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,233,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,966,200             บาท

(51) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นบาโระ๊บูตอเหนอื 
(จดุที ่3) หมู่ที ่13 ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส
ความยาว 1,250 เมตร 1 แห่ง 16,972,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,972,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,028,000             บาท

(52) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแบเมาะ 
บรเิวณชมุชนนดัโตะ๊โมง ตาํบลสะเตงนอก อาํเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 1,250 เมตร 1 แห่ง 17,316,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,316,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,084,000             บาท
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(53) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา (ต่อเนื่อง) 
บา้นบ่อเตย หมู่ที ่1 ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,687,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,112,500             บาท

(54) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ซา้ย) 
ตอนที ่3 บา้นงาแม่ หมู่ที ่4 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ี
จงัหวดัปตัตาน ีความยาว 603 เมตร 1 แห่ง 14,528,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,840,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,528,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,831,800             บาท

(55) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ตอนที ่1) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั
อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,266,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,540,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,266,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,893,900             บาท

(56) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ตอนที ่2) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั
อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,340,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,580,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,340,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,979,700             บาท

(57) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ตอนที ่3) บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั
อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 14,639,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,639,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,960,600             บาท
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(58) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิคลองโลกาเยาะ (ฝัง่ขวา) 
ตอนที ่1 บา้นตะลโุบะ๊ หมู่ที ่1 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ี
จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 516 เมตร 1 แห่ง 12,415,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,700,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,415,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,384,300             บาท

(59) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกูบู (จดุที ่4) หมู่ที ่6
ตาํบลไพรวนั อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(60) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมรมิแม่นํา้ปตัตาน ีบา้นจางา 
ตอนที ่1 หมู่ที ่2 ตาํบลปะกาฮะรงั อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี
ความยาวรวม 300 เมตร 1 แห่ง 7,634,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,120,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,634,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,845,300              บาท

(61) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว (จดุที ่3) 
หมู่ที ่1 ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร  
1 แห่ง 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท

(62) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นกาํปงปูลาโตะ๊บซูี 
(จดุที ่1) หมู่ที ่8 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,160,000              บาท
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(63) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนันํา้ท่วมเลยีบถนนสาย
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ฝัง่ขวา) 
บา้นรูสะมแิล หมู่ที ่1 ตาํบลรูสะมแิล อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ี
ความยาวรวม 470 เมตร 1 แห่ง 9,839,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,310,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,839,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,400,100             บาท

(64) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊
(จดุที ่2) หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 1,225  เมตร 1 แห่ง 18,375,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,375,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,825,000             บาท

(65) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บรเิวณบา้นแลแบะ๊
(จดุที ่3) หมู่ที ่8 ตาํบลโละจูด อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 1,030 เมตร 1 แห่ง 15,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,240,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,450,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,510,000             บาท

(66) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
เขตเทศบาลตาํบลตนัหยงมสั (จดุที ่3)  หมู่ที ่1 ตาํบลตนัหยงมสั 
อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 10,948,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,760,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,948,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,092,000              บาท

(67) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
บรเิวณบา้นลาไม (จดุที ่2) หมู่ที ่5 ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500  เมตร 1 แห่ง 11,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,750,000             บาท
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(68) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแวง้ บรเิวณบา้นสะบอืรงั 
หมู่ที ่3 ตาํบลฆอเลาะ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 980 เมตร  1 แห่ง 10,510,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,028,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,605,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,510,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,911,900             บาท

(69) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองจาเราะปาตอ หมู่ที ่6 
บา้นปอเนาะ ตาํบลสุวาร ีอาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 18,103,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,103,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,896,600             บาท

(70) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตอืระ - ลูโบะ๊ซามา 
บา้นตอืระ หมู่ที ่2 ตาํบลปาเสมสั อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,875,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,875,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,325,000             บาท

(71) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การนนัทนาการ บรเิวณชมุชนตลาดเมอืงใหม่
เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา  1 แห่ง 7,250,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,250,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,750,000             บาท

(72) โครงการปรบัภมูทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 
บรเิวณศาลหลกัเมอืงจงัหวดันราธวิาส และพระบรมราชานุสาวรยี ์
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่6 ตาํบลโคกเคยีน 
อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 10,083,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,083,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท
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(73) โครงการปรบัภมูทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 
บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่3) ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดั
นราธวิาส 1 แห่ง 6,444,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,444,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,956,000              บาท

(74) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้เพือ่ป้องกนันํา้ท่วม 
บรเิวณสวนขวญัเมอืง เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา  1 แห่ง 6,960,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,960,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,240,000             บาท

(75) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การท่องเทีย่วเชงินเิวศวดัไทยพฒันาราม 
ตาํบลครีเีขต อาํเภอธารโต จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 7,540,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,540,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,260,000             บาท

(76) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นโคกปาฆาบอืซา (ระยะที ่5) ตาํบลกะลวุอ 
อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(77) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่4) ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาดี
จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,500,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(78) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในรชักาลที ่9 บา้นปาลูกากาปสั (ระยะที ่3) ตาํบลเอราวณั อาํเภอแวง้ 
จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
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(79) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา 
บรเิวณวดัพระสามองค ์หมู่ที ่4 ตาํบลเทพา อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(80) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นคลองเลย (จดุที ่3) 
หมู่ที ่7 ตาํบลศาลาใหม่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง 15,200,000             บาท
(81) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนาปรงั บา้นนาปรงั หมู่ที ่1
ตาํบลคลองกวาง อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง 10,200,000             บาท
(82) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ี
บรเิวณตลาดเขือ่นบางลาง เทศบาลตาํบลเขือ่นบางลาง อาํเภอบนันงัสตา 
จงัหวดัยะลา ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง 10,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(83) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สายบรุ ีชมุชนตลาดซากอ 
หมู่ที ่1 ตาํบลซากอ อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส ความยาว 350 เมตร 
1 แห่ง 7,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,600,000             บาท

(84) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สายบรุ ีชมุชนคอลอกาเว
และชมุชนบาลาเซาะ หมู่ที ่1 ตาํบลศรสีาคร อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 9,420,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,100,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,420,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 37,680,000             บาท

(85) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เทพา หมู่ที ่6 ตาํบลปากบาง
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 5,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,800,000             บาท

(86) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สายบรุ ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นแซะโมะ (ตอนที ่1) บา้นแซะโมะ หมู่ที ่4 
ตาํบลตะบิ้ง อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 351 เมตร 1 แห่ง 5,418,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,090,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,418,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,672,000             บาท
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(87) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิทะเล บา้นเกาะยาว (จดุที ่4) 
หมู่ที ่1 ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 1,600 เมตร 
1 แห่ง 11,380,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,380,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,520,000             บาท

(88) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สายบรุี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นแซะโมะ (ตอนที ่2) บา้นแซะโมะ หมู่ที ่4 
ตาํบลตะบิ้ง อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง 6,892,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,460,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,892,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,568,000             บาท

(89) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บา้นตาํเสา หมู่ที ่6
ตาํบลฆอเลาะ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(90) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยง
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นจาบงัโตะ๊กู หมู่ที ่5 ตาํบลตนัหยงดาลอ 
อาํเภอยะหริง่ จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 261 เมตร 1 แห่ง 4,306,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,530,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,306,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,224,000             บาท

(91) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้โก-ลก บา้นไอรป์าเซ หมู่ที ่7
ตาํบลฆอเลาะ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ความยาว 630 เมตร 1 แห่ง 5,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,400,000             บาท

(92) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปตัตาน ี
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นตนัหยง (ตอนที ่1) บา้นตนัหยง หมู่ที ่3 
ตาํบลม่วงเตี้ย อาํเภอแม่ลาน จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 384 เมตร 
1 แห่ง 5,994,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,970,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,994,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,976,000             บาท
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(93) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตนัหยงมสั 
บรเิวณบา้นลาไม (จดุที ่3) หมู่ที ่5 ตาํบลบองอ อาํเภอระแงะ 
จงัหวดันราธวิาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 3,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,700,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท

(94) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุไหงปาด ีหมู่ที ่6 - 11  
ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ความยาว 800 เมตร 
1 แห่ง 6,880,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,880,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,520,000             บาท

(95) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองราเกาะ - ตนัหยง 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นราเกาะ หมู่ที ่2 ตาํบลเกาะจนั อาํเภอมายอ
จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 279 เมตร 1 แห่ง 4,366,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,830,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,366,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,464,000             บาท

(96) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สายบรุ ี 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณชมุชนกาแจ บา้นมะนงัดาลาํ หมู่ที ่1 
ตาํบลมะนงัดาลาํ อาํเภอสายบรุ ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 600 เมตร 
1 แห่ง 9,588,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,940,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,588,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,352,000             บาท

(97) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะรอืโบ บา้นกาํปงดาแล 
หมู่ที ่1 ตาํบลมะรอืโบออก อาํเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธวิาส 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 4,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,600,000             บาท

(98) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองไทร 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นคลองหนิ (ตอนที ่1) หมู่ที ่2 ตาํบลปากลอ่ 
อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 726 เมตร 1 แห่ง 4,910,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,550,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,910,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,640,000             บาท
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(99) โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมานงิ 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นคลองมานงิ หมู่ที ่2 ตาํบลคลองมานงิ 
อาํเภอเมอืงปตัตาน ีจงัหวดัปตัตาน ีความยาวรวม 420 เมตร 1 แห่ง 3,754,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,770,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,754,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,016,000             บาท

(100) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการตามผงัเมอืง
ชมุชนเทศบาลตาํบลตน้ไทร (ระยะที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลตน้ไทร อาํเภอบาเจาะ
จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(101) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ เพือ่ป้องกนันํา้ท่วม 
บรเิวณถนนสาย 15 ช่วงหา้แยกสะเตง - สามแยกบา้นร่ม 
เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(102) โครงการปรบัปรงุสวนสาธารณะจนัทรเ์สีย่ว อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 5,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(103) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืงพื้นทีช่มุชนบาลอ
ตาํบลบาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 3,036,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,180,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,036,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,144,000             บาท

(104) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืง 
บรเิวณถนนเมอืงใหม่ ช่วงที ่2 เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา  1 แห่ง 6,697,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,486,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,697,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,788,800             บาท
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(105) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ เพือ่ป้องกนันํา้ท่วม 
บรเิวณถนนสโิรรส สาย 2 ช่วงที ่2 เขตเทศบาลนครยะลา 
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 9,976,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,881,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,976,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,904,800             บาท

(106) โครงการพฒันาเมอืงเพือ่การนนัทนาการ บรเิวณบงึบาโด ตาํบลยุโป
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,400,000             บาท

(107) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันส์นามกฬีากลาง อาํเภอนาทว ี
จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(108) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันส์วนสาธารณะ อาํเภอสะบา้ยอ้ย 
จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

กระทรวงยตุิธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

21,179,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,656,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,656,500              บาท
1) โครงการศูนยน์ติธิรรมสมานฉนัท ์3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้5 แห่ง 3,656,500              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 17,522,900             บาท
1) โครงการส่งเสรมิการอาํนวยความยุตธิรรมโดยศูนยย์ุตธิรรมชมุชน 12,377,600             บาท
2) โครงการพฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทครอบครวั
และมรดกตามบทบญัญตัแิห่งศาสนาอสิลามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,380,000              บาท
3) โครงการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ของกระทรวงยุตธิรรม 3,765,300              บาท

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ 
7,597,200              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,597,200              บาท
1) โครงการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพและสทิธมินุษยชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,597,200              บาท

กรมบงัคบัคดี
798,600                 บาท

1. งบดาํเนินงาน 798,600                 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 798,600                 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความรู ้ 402,900                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 395,700                บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
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กรมราชทณัฑ์
3,153,500              บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,153,500              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,153,500              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยความยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัชวีติของประชาชน
ชายแดนภาคใต ้ 3,153,500              บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 1,192,900              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 1,192,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,192,900              บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ 82,516,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 82,516,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 82,516,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความไม่สงบ
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 82,516,000             บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

11,440,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 11,440,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 11,440,000             บาท

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

22,266,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 22,266,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิกจิกรรมทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,266,600             บาท

กรมการศาสนา
1,590,900              บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,590,900              บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,590,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนกจิกรรมส่งเสรมิพหวุฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 1,590,900              บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสรมิศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง
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กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง 93,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 91,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 91,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 73,000,000             บาท
(1) จดัสรา้งพพิธิภณัฑม์รดกทางวฒันธรรมอสิลามและศูนยก์ารเรยีนรู ้
อลั-กรุอาน  ตาํบลละหาร อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 73,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 18,000,000             บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000              บาท

(2) อนุรกัษแ์ละพฒันาวดัคูหาภมิขุ ตาํบลหนา้ถํา้ อาํเภอเมอืงยะลา 
จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้มอืงโบราณยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1,500,000              บาท
2) 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

41,320,700             บาท
1. งบดาํเนินงาน 34,777,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,777,000             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 805,100                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,352,900              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 19,769,000             บาท
(4) วสัดเุวชภณัฑ์ 8,300,000              บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 2,550,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 6,000,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนพฒันาระบบสุขภาพแก่ชมุชนตามแนวคดิและหลกัการทางศาสนา 6,000,000              บาท
3. งบรายจา่ยอืน่ 543,700                 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 543,700                บาท

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี
ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมและนานาชาติ 15,495,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 15,495,500             บาท

1) โครงการสานสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจภายในและต่างประเทศ 3,946,200              บาท
2) โครงการสนบัสนุนภาคประชาสงัคมร่วมสรา้งพื้นทีส่นัตสิุขขนาดเลก็ 11,549,300             บาท

403,103,700            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 317,794,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 317,794,800            บาท
1) เงนิอดุหนุนแก่องคก์รศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 317,794,800           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 85,308,900             บาท
1) โครงการส่งเสรมิคนดมีคีณุธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปประกอบพธิฮีจัญ ์
ปฏบิตัธิรรมและศึกษาแหลง่สงัเวชนยีสถาน 59,207,200             บาท
2) โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคบ์นพื้นฐานสงัคมพหวุฒันธรรม 3,832,700              บาท
3) โครงการส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขในสงัคมพหวุฒันธรรม 15,269,000             บาท
4) โครงการสนบัสนุนการดาํเนนิงานสานใจไทยสู่ใจใต ้ 7,000,000              บาท

22,063,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 22,063,300             บาท

1) โครงการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการแกไ้ขปญัหา
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,063,300             บาท

229,932,200            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 229,932,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 200,000,000           บาท
2) โครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่การเปลีย่นผ่านกระบวนการยุตธิรรมใน จชต. 29,932,200             บาท

342,321,800            บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 342,321,800            บาท

1) โครงการขยายผลการพฒันาตามแนวทางพระราชดาํร ิและตามรอยพระยุคลบาท 16,503,200             บาท
2) โครงการพฒันาธุรกจิฮาลาล 8,263,300              บาท
3) โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหมู่บา้นชมุชนและตาํบล จชต. 288,081,000           บาท
4) โครงการขบัเคลือ่นแนวทางวถิชีวีติชมุชนสู่การพฒันาเศรษฐกจิ 15,792,900             บาท
5) โครงการสนบัสนุนและเสรมิสรา้งโอกาสทางสงัคม 13,681,400             บาท

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

โครงการ : โครงการตาํบลมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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43,356,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 43,356,400             บาท

1) โครงการบรหิารจดัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,669,000             บาท
2) โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีร่ฐัและบคุลากรในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 11,408,300             บาท
3) โครงการประสาน เร่งรดั ผลกัดนั และตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานตาม
ยุทธศาสตรแ์ผนปฏบิตักิาร 9,279,100              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั
3,118,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,118,000              บาท
1) โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลต่อตา้นการทจุรติในภาครฐัจงัหวดัชายแดนใต ้ 3,118,000              บาท

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ
240,053,500            บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 240,053,500            บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 191,719,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 69,659,000             บาท
2) เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 114,360,000           บาท
3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสงัคมสนัตสิขุอยู่เยน็เป็นสุขในพื้นที ่5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ 7,700,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 48,334,500             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 48,334,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 58 รายการ (รวม 58 หน่วย) 48,334,500             บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ
สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ

1,143,700              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,143,700 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,143,700 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,143,700              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการพฒันาและปรบัปรงุประสทิธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที่เขม้แข็ง

โครงการ : โครงการอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนับสนุน บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

  (2) มโีครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามต่อเนื่อง เขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก พฒันาเมอืงใหน่้าอยู่ 
      มคีวามทนัสมยัระดบันานาชาติ
  (3) เสริมสรา้งบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูของภูมภิาคเอเชยีในบริบทโลก

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

                และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
1) สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
สาํนกันายกรฐัมนตรี

2) สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

        1 สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง
        และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
        5 รฐัวสิาหกจิ 2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

  (1) พฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีท่นัสมยั และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

   2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั
   2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชงิเทรา รวมถงึพื้นทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง

         หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง

386,042,500             815,647,200               
-   775,325,000               

         หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 10 กระทรวง 24 หน่วยงาน 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564
16,028,251,300          21,489,515,500            

หน่วย : บาท 



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

    - ตวัชี้วดั : มลูค่าการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ลา้นบาทต่อปี 300,000  - 

 - 30,000

 ปี 2563  ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา
และการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
สง่ผลต่อการเพิม่รายไดแ้ละคุณภาพชวีติประชาชนใหด้ขีึ้น

คน    - ตวัชี้วดั : การจา้งงานกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

    เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพิม่ขึ้น

    (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไมน่อ้ยกวา่

(2) ผลสมัฤทธิ์ : การลงทนุของภาครฐัและเอกชนในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) เพิม่ขึ้น
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12
แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ  

และแผนปฏรูิปประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

ยุทธศาสตรด์า้น  :  การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ 
เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
(ภาคตะวนัออก) 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

เป้าหมายท่ี 1 : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง)  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งความเขม้แขง็
ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่2 : การลงทนุภาครฐัและ
ภาคเอกชน ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย :  
2.1 อตัราการขยายตวัของการลงทนุ
ภาครฐัไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 10 ต่อปี 
2.2 อตัราการขยายตวัของการลงทนุ
ภาคเอกชน ไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 7.5 ต่อปี

แผนปฏรูิป
ประเทศ 
ดา้นเศรษฐกจิ 
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หมายเหต ุ  * เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย 
              ** ภารกจิสนบัสนุน หมายถงึ ภารกจิที่หน่วยรบังบประมาณดาํเนินการในแผนงานอื่น และงบประมาณรายจ่ายสาํหรบักองทนุและเงนิทุนหมนุเวยีน ที่มโีครงการ/กจิกรรมสนบัสนุนการขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 21,489.5155  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 815.6472 ลา้นบาท  
ภารกจิสนบัสนุน                     775.3250  ลา้นบาท 

   

  

แนวทางที่ 2 : การพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นดจิทิลั 
ตวัชี้วดั 
1. สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันา
อตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต
ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง 

แนวทางที่ 1 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
ตวัชี้วดั 
1. ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง นํา้ อากาศ) มคีวามพรอ้ม สะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ เชื่อมโยงพื้นทีเ่ศรษฐกจิอย่างไรร้อยต่อ 4 ระบบ
1) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน ไมน่อ้ยกวา่ 191.612 กโิลเมตร 3) พฒันาศกัยภาพท่าเรอืนํา้ลกึเพือ่ยกระดบัสู่มาตรฐาน 1 แห่ง
2) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง ไมน่อ้ยกวา่ 220.000 กโิลเมตร 4) พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบนิ 1 แห่ง
2. ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันา มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า 8,760 ครวัเรอืน /ไร่
1) ระบบประปาเพิม่ขึ้น 11 แห่ง 2) ผูใ้ชน้ํา้ในพื้นทีไ่ดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่ 8,760 ครวัเรอืน /ไร่

กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพัเรอื
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง
- โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
2. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) 
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

รฐัวสิาหกจิ 
1. การประปาสว่นภมูิภาค
- โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที ่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 
2. การรถไฟแหง่ประเทศไทย
- โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ 
- โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ 

โครงการรื้อยา้ยสาธารณูปโภค 
สาํหรบัโครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบิน 
รฐัวสิาหกจิ 
1. การประปานครหลวง
- โครงการรื้อยา้ยท่อประปาเดมิและวางท่อประปาใหม่ทดแทน  
เพือ่รองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ

2. การประปาสว่นภมูิภาค
- โครงการรื้อยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ 
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
3. การไฟฟ้านครหลวง
- โครงการรื้อยา้ยระบบไฟฟ้าเพือ่ส่งมอบพื้นทีใ่หก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย  
และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทน 
4. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
- โครงการรื้อยา้ย ปรบัปรุง และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าเพือ่รองรบัการก่อสรา้งโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
1. กรุงเทพมหานคร
- โครงการปรบัปรุงระบบระบายนํา้และระบบสญัญาณไฟจราจรทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิจากพญาไทถงึดอนเมอืง 

รวมงบประมาณรายจา่ย     17,225.1198 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ        740.0472 ลา้นบาท

เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิ 
และสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ดิจทิลั 
- โครงการจดัตัง้สถาบนัไอโอท ี
เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลั 
แห่งอนาคต 

รวมงบประมาณรายจา่ย 81.0737 ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนับสนุน 
กรมชลประทาน 
(แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้) 
โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน  โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 
โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุ ี

รวมงบประมาณรายจา่ย 543.0750 ลา้นบาท 

กรมทางหลวง  
(แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค) 
โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 

กรมชลประทาน 
(แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค) 
โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟูและพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

รวมงบประมาณรายจา่ย 221.7500 ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ)

 

 

 

 

 

 

แนวทางที่ 4 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ตวัชี้วดั 
1. ผลติและพฒันาบคุลากรมคีณุภาพ รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ/อตุสาหกรรมเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 28,000 คน
1) ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอาชพีในพื้นที ่ไดร้บัการพฒันาอย่างมคีณุภาพ ไมน่อ้ยกวา่ 17,000 คน
2) บคุลากรและเยาวชนในระบบการศึกษา ไดร้บัการพฒันาอย่างมคีุณภาพ ไมน่อ้ยกว่า 11,000 คน
2. พฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง

โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบุคลากร
สาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรบัความตอ้งการของ
อตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี
3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
4. มหาวทิยาลยับูรพา
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)
- โครงการเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการและบคุลากรสรา้งสรรค์
รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
- โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลย ี 
และนวตักรรม 
2. สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ
-  โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ 
ภาคตะวนัออก (EECi) 
- โครงการพฒันาทกัษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) 
แบบเขม้ขน้สาํหรบับคุลากรระดบัอาชวีศึกษา 
- โครงการพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ครูและเยาวชน
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
- โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บั
โรงเรยีนในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
- โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั  
เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต (AI อาชวีะ) ในพื้นที ่EEC 

รวมงบประมาณรายจา่ย 3,029.1187 ลา้นบาท 

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมการจดัหางาน
- โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 
2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
- โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
- โครงการพฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบัเขตพฒันา 
เศรษฐกจิภาคตะวนัออกดา้นภาษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
และการประกอบอาชพี 10 อตุสาหกรรม 
2. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวนัออก 

เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

แนวทางที่ 3 : การพฒันาและส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว 
ตวัชี้วดั 
1. ผูม้าเยอืนในพื้นที ่EEC ชาวไทย
และชาวต่างชาตเิพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10 
2. มแีหลง่ท่องเทีย่วใหมเ่พิม่ขึ้น 1 แห่ง

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุม
และนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) 
- โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเทีย่วใน
พื้นที ่EEC 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
1. เมืองพทัยา
- โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก 

รวมงบประมาณรายจา่ย 96.9780 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ   7.0000 ลา้นบาท 

องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นที่พเิศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน (องคก์ารมหาชน)  
(แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว) 
โครงการพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเทีย่วในพื้นที่
พเิศษเพือ่ยกระดบัแหลง่ท่องเทีย่วสู่ระดบั
มาตรฐานสากล 
รวมงบประมาณรายจา่ย 10.5000 ลา้นบาท

ภารกจิสนับสนุน 
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แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ต่อ)

กระทรวงกลาโหม 
1. กองทพัเรอื
- โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ สิง่แวดลอ้ม สาธารณสุข 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
- โครงการเมอืงน่าอยู่ EEC 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมโยธาธิการและผงัเมือง
- โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

กระทรวงสาธารณสขุ 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
- โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ 
2. กรมควบคุมโรค
- โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
1. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
- โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
อย่างย ัง่ยนื 
2. องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
-  โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงเพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกในพื้นที ่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

รวมงบประมาณรายจา่ย      961.7438 ลา้นบาท 
              รวมเงนินอกงบประมาณ       68.6000 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 5 : การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ สิง่แวดลอ้ม และสาธารณสุข 

ตวัชี้วดั 
1. ยกระดบัระบบสาธารณสุขในพื้นที ่EEC สู่มาตรฐานสากล รองรบัความตอ้งการของประชากรในพื้นที ่5 แห่ง
2. ยกระดบัสภาพแวดลอ้มเมอืงเดมิใหเ้ป็นเมอืงอจัฉริยะ อย่างนอ้ย 1 แห่ง
3. ระบบการบริหารจดัการสิง่แวดลอ้มชมุชนเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 1 ระบบ (ขยะ นํา้เสยี อากาศ)

เป้าหมายที่ 1 : เกิดการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มลูค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไมน่อ้ยกวา่ 300,000 ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
1. สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก 
2. สาํนกังานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

แนวทางที่ 6 : การพฒันา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ตวัชี้วดั 
1. มลูค่าคาํขอรบัการส่งเสริมการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ลา้นบาท
2. การรบัรูข้องประชาชนในพื้นที ่ทีม่ตี่อการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รอ้ยละ 70

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
1. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
- โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่การบนิ และหุ่นยนต ์
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมการปกครอง
- โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 
สว่นราชการไม่สงักดัฯ 
1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
- โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

รวมงบประมาณรายจา่ย 95.4815 ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 16,028.2513 30.4290       17,770.9472   3,586.5663     101.5730      21,489.5155   5,461.2642    34.07    

สาํนักนายกรฐัมนตรี 57.3029 -  -  27.0793 -  27.0793 -30.2236 -52.74

1. สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 28.5000 -  -  -  -  -  -28.5000 -100.00
โครงการ : โครงการชกัจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
สาํหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

28.5000         -               -               -                -               -               -28.5000 -100.00

2. สาํนักงานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ
(องคก์ารมหาชน)

19.4536 -  -  24.0780 -  24.0780 4.6244 23.77    

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ EEC

19.4536         -               -               24.0780        -               24.0780       4.6244 23.77   

3. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) 9.3493 -  -  3.0013 -  3.0013 -6.3480 -67.90
โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ
และบุคลากรสรา้งสรรคร์องรบัการพฒันา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

9.3493          -               -               3.0013          -               3.0013         -6.3480 -67.90

กระทรวงกลาโหม 734.8031 -  1,778.0615 -  -  1,778.0615 1,043.2584    141.98  
1. กองทพัเรอื 734.8031 -  1,778.0615 -  -  1,778.0615 1,043.2584    141.98  
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค

734.8031        -               1,741.0615    -                -               1,741.0615    1,006.2584    136.94  

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 
สิ่งแวดลอ้ม สาธารณสุข

-                 -               37.0000       -                -               37.0000       37.0000 100.00  

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 1,326.4975 3.5300 115.1749 2,771.9727 -  2,890.6776 1,564.1801    117.92  
1. กรมวิทยาศาสตรบ์รกิาร 4.9200 3.5300 -  -  -  3.5300 -1.3900 -28.25
โครงการ : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
การบนิ และหุ่นยนต์

4.9200          3.5300        -               -                -               3.5300         -1.3900 -28.25

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 21.0000 -  -  -  -  -  -21.0000 -100.00
โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยชี ัน้สูง
และอตุสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก

21.0000         -               -               -                -               -               -21.0000 -100.00

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 68.5000 -  92.5196 -  -  92.5196 24.0196 35.07    
โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากร การศึกษา การวจิยั
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

68.5000         -               -               -                -               -               -68.5000 -100.00

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่รองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               92.5196       -                -               92.5196       92.5196 100.00  

4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี -  -  22.6553 -  -  22.6553 22.6553 100.00  
โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่รองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               22.6553       -                -               22.6553       22.6553 100.00  

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

113



งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

5. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 50.0000 -  -  40.0000 -  40.0000 -10.0000 -20.00
โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่รองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

50.0000         -               -               40.0000        -               40.0000       -10.0000 -20.00

6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 21.0000 -  -  46.1000 -  46.1000 25.1000 119.52  
โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากร การศึกษา การวจิยั
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

21.0000         -               -               46.1000        -               46.1000       25.1000 119.52  

7. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ -  -  -  127.4000 -  127.4000 127.4000 100.00  
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก -                 -               -               127.4000       -               127.4000      127.4000 100.00  

8. มหาวิทยาลยับูรพา 42.8077 -  -  75.1755 -  75.1755 32.3678 75.61    
โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากร การศึกษา การวจิยั
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

42.8077         -               -               -                -               -               -42.8077 -100.00

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่รองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               -               75.1755        -               75.1755       75.1755 100.00  

9. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,107.9478 -  -  2,483.2972 -  2,483.2972 1,375.3494    124.13  
โครงการ : โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

1,107.9478      -               -               2,464.1972     -               2,464.1972    1,356.2494    122.41  

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะดา้น Industrial Internet
of Things (IIoT) แบบเขม้ขน้สาํหรบับุคลากรระดบัอาชวีศึกษา

-                 -               -               9.5000          -               9.5000         9.5000 100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               -               4.6000          -               4.6000         4.6000 100.00  

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีหก้บัโรงเรยีนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               -               5.0000          -               5.0000         5.0000 100.00  

10. สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ
(องคก์ารมหาชน)

10.3220 -  -  -  -  -  -10.3220 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพือ่สนบัสนุน BCG 
ตามนโยบายรฐับาล

10.3220         -               -               -                -               -               -10.3220 -100.00

กระทรวงคมนาคม 10,734.7113 -  9,674.3852 -  -  9,674.3852 -1,060.3261 -9.88
1. กรมทางหลวง 9,586.7292 -  8,534.3795 -  -  8,534.3795 -1,052.3497 -10.98
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบั
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

9,586.7292      -               8,534.3795    -                -               8,534.3795    -1,052.3497 -10.98

2. กรมทางหลวงชนบท 1,134.2571 -  1,140.0057 -  -  1,140.0057 5.7486 0.51     
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท
เพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

1,134.2571      -               1,140.0057    -                -               1,140.0057    5.7486 0.51     
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3. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 13.7250 -  -  -  -  -  -13.7250 -100.00
โครงการ : โครงการศึกษาการจดัทาํแผนแม่บท
พฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา 
ชลบุร ีระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

13.7250         -               -               -                -               -               -13.7250 -100.00

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 348.6916 -  -  129.5211 -  129.5211 -219.1705 -62.86
1. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 348.6916 -  -  129.5211 -  129.5211 -219.1705 -62.86
โครงการ : โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอทเีพือ่พฒันา
อตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต

206.4071        -               -               81.0737        -               81.0737       -125.3334 -60.72

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะในพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Smart EEC)

49.8000         -               -               -                -               -               -49.8000 -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต 
(Digital University)

92.4845         -               -               -                -               -               -92.4845 -100.00

โครงการ : โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต (AI อาชวีะ)
 ในพื้นที่ EEC

-                 -               -               22.5150        -               22.5150       22.5150 100.00  

โครงการ : โครงการเมอืงน่าอยู่ EEC -                 -               -               25.9324        -               25.9324       25.9324 100.00  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -  -  -  2.5270 10.0395 12.5665 12.5665 100.00  

1. สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

-  -  -  -  10.0395 10.0395 10.0395 100.00  

โครงการ : โครงการจดัการสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออกอย่างย ัง่ยนื

-                 -               -               -                10.0395       10.0395       10.0395 100.00  

2. องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) -  -  -  2.5270 -  2.5270 2.5270 100.00  
โครงการ : โครงการจดัการสิ่งแวดลอ้มเมอืง
เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

-                 -               -               2.5270          -               2.5270         2.5270 100.00  

กระทรวงมหาดไทย 452.7281 -  472.2789 -  61.6759 533.9548 81.2267 17.94    
1. กรมการปกครอง 13.4000 -  -  -  12.7000 12.7000 -0.7000 -5.22
โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิาร
เพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที่ EEC

13.4000         -               -               -                12.7000       12.7000       -0.7000 -5.22

2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง 439.3281 -  472.2789 -  48.9759 521.2548 81.9267 18.65    
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

439.3281        -               472.2789      -                48.9759       521.2548      81.9267 18.65   

กระทรวงแรงงาน 91.5152 -  -  -  19.7471 19.7471 -71.7681 -78.42
1. กรมการจดัหางาน 5.8652 -  -  -  5.0107 5.0107 -0.8545 -14.57
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํเพือ่รองรบั
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

5.8652          -               -               -                5.0107         5.0107         -0.8545 -14.57

2. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 85.6500 -  -  -  14.7364 14.7364 -70.9136 -82.79
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

85.6500         -               -               -                14.7364       14.7364       -70.9136 -82.79
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กระทรวงศึกษาธิการ 125.8471 18.5972 78.4000 -  10.1105 107.1077 -18.7394 -14.89
1. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 25.9539 18.5972 -  -  -  18.5972 -7.3567 -28.35
โครงการ : โครงการพฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบั
เขตพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออกดา้นภาษา วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี 10 อตุสาหกรรม

25.9539         18.5972       -               -                -               18.5972       -7.3567 -28.35

2. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 99.8932 -  78.4000 -  10.1105 88.5105 -11.3827 -11.39
โครงการ : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

99.8932         -               78.4000       -                10.1105       88.5105       -11.3827 -11.39

กระทรวงสาธารณสุข 240.3501 8.3018 229.2883 -  -  237.5901 -2.7600 -1.15
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 228.0441 -  229.2883 -  -  229.2883 1.2442 0.55     
โครงการ : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
แบบบูรณาการ

228.0441        -               229.2883      -                -               229.2883      1.2442 0.55     

2. กรมควบคุมโรค 12.3060 8.3018 -  -  -  8.3018 -4.0042 -32.54
โครงการ : โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรค
และภยัสุขภาพในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

12.3060         8.3018        -               -                -               8.3018         -4.0042 -32.54

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

448.0475 -  -  285.3962 -  285.3962 -162.6513 -36.30

1. สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ 20.2500 -  -  -  -  -  -20.2500 -100.00
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ EEC
ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตัิงาน

20.2500         -               -               -                -               -               -20.2500 -100.00

2. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

427.7975 -  -  285.3962 -  285.3962 -142.4013 -33.29

โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

414.3250        -               -               168.3962       -               168.3962      -245.9288 -59.36

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติ
และพฒันาบุคลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่รองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

13.4725         -               -               117.0000       -               117.0000      103.5275 768.44  

รฐัวิสาหกจิ 1,467.7569 -  5,423.3584 -  -  5,423.3584 3,955.6015    269.50  
1. การประปานครหลวง -  -  41.8650 -  -  41.8650 41.8650 100.00  
โครงการ : โครงการรื้อยา้ยท่อประปาเดมิ
และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพือ่รองรบังานก่อสรา้ง
รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ

-                 -               41.8650       -                -               41.8650       41.8650 100.00  

2. การประปาส่วนภมูภิาค 1,010.3876 -  1,612.3906 -  -  1,612.3906 602.0030 59.58    
โครงการ : โครงการนํา้ประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชน
ในส่วนเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

1,010.3876      -               1,499.9222    -                -               1,499.9222    489.5346 48.45   

โครงการ : โครงการรื้อยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้ง
รถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ ในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

-                 -               112.4684      -                -               112.4684      112.4684 100.00  
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3. การไฟฟ้านครหลวง -  -  20.9409 -  -  20.9409 20.9409 100.00  
โครงการ : โครงการรื้อยา้ยระบบไฟฟ้าเพือ่ส่งมอบพื้นที่
ใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทน

-                 -               20.9409       -                -               20.9409       20.9409 100.00  

4. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค -  -  508.1750 -  -  508.1750 508.1750 100.00  
โครงการ : โครงการรื้อยา้ย ปรบัปรุง และก่อสรา้ง
ระบบไฟฟ้าเพือ่รองรบัการก่อสรา้งโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ

-                 -               508.1750      -                -               508.1750      508.1750 100.00  

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย 453.7493 -  3,239.9869 -  -  3,239.9869 2,786.2376    614.05  
โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา 30.1800         -               -               -                -               -               -30.1800 -100.00
โครงการ : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นที่
ท่าเรอืจุกเสมด็

0.0011          -               93.2651       -                -               93.2651       93.2640  8,478,545
.45

โครงการ : โครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ 423.5682        -               3,146.7218    -                -               3,146.7218    2,723.1536    642.91  
6. สถาบนัการบินพลเรอืน 3.6200 -  -  -  -  -  -3.6200 -100.00
โครงการ : โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบั
การจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรดา้นการบนิและอวกาศ
อู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace Training
Center,U-Tapao)

3.6200          -               -               -                -               -               -3.6200 -100.00

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น -  -  -  370.0700 -  370.0700 370.0700 100.00  
1. กรุงเทพมหานคร -  -  -  297.1700 -  297.1700 297.1700 100.00  
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบระบายนํา้
และระบบสญัญาณไฟจราจรที่ไดร้บัผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ
จากพญาไทถงึดอนเมอืง

-                 -               -               297.1700       -               297.1700      297.1700 100.00  

2. เมืองพทัยา -  -  -  72.9000 -  72.9000 72.9000 100.00  
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิ
พเิศษภาคตะวนัออก

-                 -               -               72.9000        -               72.9000       72.9000 100.00  
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น       16,028.2513 21,489.5155 5,461.2642 34.07

เป้าหมายท่ี 1 : เกิดการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน 
ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา 
ชลบรุ ีระยอง)

      16,028.2513 21,489.5155 5,461.2642 34.07

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : มูลค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน 
ในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา 
ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า 300,000 ลา้นบาท

               -   -       

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภค

      13,088.8662 17,225.1198 4,136.2536 31.60

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ํา อากาศ) 
มีความพรอ้ม สะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ เช่ือมโยง
พื้นที่เศรษฐกจิอย่างไรร้อยต่อ 4 ระบบ 
1) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน ไม่น้อยกว่า 191.612

กโิลเมตร
2) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางราง

ไม่นอ้ยกว่า 220.000 กโิลเมตร
3) พฒันาศกัยภาพท่าเรอืน้ําลกึเพื่อยกระดบัสู่มาตรฐาน 1 แห่ง
4) พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน

1 แห่ง

               -   -       

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันา 
มีประสทิธิภาพเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่
ไดร้บัประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 8,760 ครวัเรอืน/ไร่ 
1) ระบบประปาเพิม่ข้ึน 11 แห่ง
2) ผูใ้ชน้ํ้าในพื้นที่ไดร้บัประโยชน์เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า

8,760 ครวัเรอืน/ไร่

               -   -       

1. กระทรวงกลาโหม           734.8031 1,741.0615 1,006.2584 136.94

1.1 กองทพัเรอื           734.8031 1,741.0615 1,006.2584 136.94

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค

          734.8031 1,741.0615 1,006.2584 136.94

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค

          734.8031 1,741.0615 1,006.2584 136.94

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐาน
ดา้นการคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์ในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา

รายการ 9 12                -   -       

งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

2. กระทรวงคมนาคม       10,734.7113 9,674.3852 -1,060.3261 -9.88

2.1 กรมทางหลวง        9,586.7292 8,534.3795 -1,052.3497 -10.98

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบั
ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

       9,586.7292 8,534.3795 -1,052.3497 -10.98

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงรองรบัเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

       9,586.7292 8,534.3795 -1,052.3497 -10.98

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ กม. 89.133 140.459                -   -       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานแลว้เสรจ็ แห่ง - 1                -   -       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100                -   -       

2.2 กรมทางหลวงชนบท        1,134.2571 1,140.0057 5.7486 0.51

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทางหลวงชนบท
เพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(EEC)

       1,134.2571 1,140.0057 5.7486 0.51

กิจกรรม ก่อสรา้งเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกิจ
พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

          968.0671 1,086.0057 117.9386 12.18

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 90.279 51.153                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100                -   -       

กิจกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุน
เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

166.1900 54.0000 -112.1900 -67.51

ตวัชี้วดักจิกรรม : สายทางที่ไดร้บั
การจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิ

สายทาง 2 1                -   -       

2.3 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร            13.7250                  -   -13.7250 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาการจดัทาํ
แผนแม่บทพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่จงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง 
เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

           13.7250                  -   -13.7250 -100.00

กิจกรรม ศึกษาการจดัทาํแผนแม่บท
พฒันาระบบขนส่งสาธารณะกลุม่จงัหวดั 
ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง เพือ่รองรบั
การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

           13.7250                  -   -13.7250 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนแผนแม่บทพฒันาระบบ
ขนส่งสาธารณะกลุ่มจงัหวดั ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี
ระยอง เพือ่รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

เรื่อง 1 -                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

3. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี
กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

155.2149 89.1447 -66.0702 -42.57

3.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

155.2149 89.1447 -66.0702 -42.57

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่น
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

155.2149 89.1447 -66.0702 -42.57

กิจกรรม การผลกัดนัการลงทนุโครงสรา้ง
พื้นฐานสาํคญั (EEC Project List)

155.2149 89.1447 -66.0702 -42.57

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการโครงสรา้ง
พื้นฐานที่สาํคญั (EEC Project List) ในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกที่ไดร้บัการกาํกบั
และติดตาม

โครงการ 6 6                -   -       

4. รฐัวสิาหกิจ 1,464.1369 5,423.3584 3,959.2215 270.41

4.1 การประปานครหลวง -                 41.8650 41.8650 100.00

โครงการที ่1 : โครงการรื้อยา้ยท่อประปาเดมิ
และวางท่อประปาใหม่ทดแทน เพือ่รองรบั
งานก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ

-                 41.8650 41.8650 100.00

กิจกรรม วางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อเดมิ -                 41.8650 41.8650 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : วางท่อประปาใหม่ทดแทน
ท่อประปาเดมิ

แห่ง - 1                -   -       

4.2 การประปาส่วนภูมภิาค 1,010.3876 1,612.3906 602.0030 59.58

โครงการที ่1 : โครงการนํา้ประปาทีใ่หบ้รกิาร
แก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก

1,010.3876 1,499.9222 489.5346 48.45

กิจกรรม ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้
เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

145.0000 130.0000 -15.0000 -10.34

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการวางท่อ
ขยายเขตจาํหน่ายนํา้เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แห่ง 4 5                -   -       

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงระบบประปา
และอาคารเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

          202.0000 169.5000 -32.5000 -16.09

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการปรบัปรุง
ระบบประปาและอาคารเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แห่ง - 3                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

กิจกรรม ค่ายา้ยแนวท่อหลบการก่อสรา้ง
เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

280.4380 33.8060 -246.6320 -87.95

กิจกรรม ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบั
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

382.9496 1,166.6162 783.6666 204.64

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงขยายเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

แห่ง 3 3                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการรื้อยา้ยแนวท่อประปา
หลบการก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
3 สนามบนิ ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   112.4684 112.4684 100.00

กิจกรรม ค่ายา้ยแนวท่อเพือ่รองรบัเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

                 -   112.4684 112.4684 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการยา้ยท่อ
เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

แห่ง - 4                -   -       

4.3 การไฟฟ้านครหลวง                  -   20.9409 20.9409 100.00

โครงการที ่1 : โครงการรื้อยา้ยระบบไฟฟ้า
เพือ่ส่งมอบพื้นทีใ่หก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย 
และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทน

                 -   20.9409 20.9409 100.00

กิจกรรม รื้อยา้ยระบบไฟฟ้าทีก่ีดขวาง
แนวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบนิ

                 -   18.4464 18.4464 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ดาํเนินการรื้อยา้ยระบบไฟฟ้า
ทดแทนเพือ่การดาํเนินงานในโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ

จุด - 2                -   -       

กิจกรรม ก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทนกลบั                  -   2.4945 2.4945 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : ดาํเนินการก่อสรา้งระบบไฟฟ้า
ทดแทนเพือ่การดาํเนินงานในโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ

จุด - 13                -   -       

4.4 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค                  -   508.1750 508.1750 100.00

โครงการที ่1 : โครงการรื้อยา้ย ปรบัปรุง 
และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าเพือ่รองรบั
การก่อสรา้งโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบนิ

                 -   508.1750 508.1750 100.00

กิจกรรม ดาํเนินการรื้อยา้ยและก่อสรา้ง
ระบบไฟฟ้าทดแทนเพือ่การดาํเนินการ
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ

                 -   508.1750 508.1750 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักจิกรรม : รื้อยา้ยและก่อสรา้ง
ระบบไฟฟ้าทดแทนเพือ่การดาํเนินการ
ในโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ 
ระบบ 22 กโิลโวลต ์และ 380/220 โวลต์

จุด - 84                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รื้อยา้ยและก่อสรา้ง
ระบบไฟฟ้าทดแทนเพือ่การดาํเนินการ
ในโครงการรถไฟความเรว็สูง
เชื่อมสามสนามบนิ ระบบ 115 กโิลโวลต์

จุด - 12                -   -       

4.5 การรถไฟแห่งประเทศไทย           453.7493 3,239.9869 2,786.2376 614.05

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งสถานีรถไฟ
อู่ตะเภา

           30.1800                  -   -30.1800 -100.00

กิจกรรม ก่อสรา้งสถานีรถไฟอู่ตะเภา            30.1800                  -   -30.1800 -100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 12.60 -                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการก่อสรา้งปรบัปรุง
ทางรถไฟเขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็

            0.0011 93.2651 93.2640 8,478,545
.45

กิจกรรม ก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟ
เขา้พื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ การท่าเรอืสตัหบี

            0.0011 93.2651 93.2640 8,478,545
.45

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ  - 26.42                -   -       

โครงการที ่3 : โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบนิ

          423.5682 3,146.7218 2,723.1536 642.91

กิจกรรม ก่อสรา้งรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบนิ

          423.5682 3,146.7218 2,723.1536 642.91

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคืบหนา้โครงการ รอ้ยละ 11.10 5.00                -   -       

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่                  -   297.1700 297.1700 100.00

5.1 กรุงเทพมหานคร                  -   297.1700 297.1700 100.00

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบระบายนํา้
และระบบสญัญาณไฟจราจรทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบนิ
จากพญาไทถงึดอนเมอืง

                 -   297.1700 297.1700 100.00

กิจกรรม ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วม
และระบบนํา้เสยี

                 -   291.5700 291.5700 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : กทม.สามารถก่อสรา้ง
ระบบป้องกนันํา้ท่วมและระบบนํา้เสยี
ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

รายการ - 6                -   -       

กิจกรรม ตดิตัง้ระบบสญัญาณไฟจราจร                  -   5.6000 5.6000 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : กทม.สามารถติดตัง้
ระบบสญัญาณไฟจราจรไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

แห่ง - 1                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2 : การพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานดา้นดิจทิลั

          206.4071 81.0737 -125.3334 -60.72

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สถาบนัไอโอทีเพื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลั
แห่งอนาคตไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม           206.4071 81.0737 -125.3334 -60.72

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั           206.4071 81.0737 -125.3334 -60.72

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอที
เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคต

          206.4071 81.0737 -125.3334 -60.72

กิจกรรม โครงการจดัต ัง้สถาบนัไอโอท ี
(IoT Institute) เพือ่พฒันาอตุสาหกรรม
ดจิทิลัแห่งอนาคต

          206.4071 81.0737 -125.3334 -60.72

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเรจ็
ของการดาํเนินงานจดัต ัง้สถาบนั IoT 
เป็นไปตามแผน

รอ้ยละ 80 80                -   -       

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 3 : การพฒันาและสง่เสรมิ
การท่องเที่ยว

19.4536 96.9780 77.5244 398.51

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูม้าเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทย
และชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มแีหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มข้ึน 1 แห่ง

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 19.4536 24.0780 4.6244 23.77

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ 
(องคก์ารมหาชน)

19.4536 24.0780 4.6244 23.77

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วในพื้นที ่EEC

19.4536 24.0780 4.6244 23.77

กิจกรรม พฒันาเสน้ทางและจดัทาํคู่มอืวางแผน
กิจกรรมไมซใ์นเขตพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (ออีซี)ี

5.8275 -                 -5.8275 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : เสน้ทางและจดัทาํคู่มอืวางแผน
กจิกรรมไมซใ์นเขตพื้นที่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

เสน้ทาง 3 -                -   -       

กิจกรรม ดงึงานแสดงสนิคา้ระดบัโลก 
(World Iconic) เขา้มาจดัในพื้นที ่EEC

                 -   16.1250 16.1250 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวน Lead งาน งาน - 4                -   -       

กิจกรรม ดงึงานอตุสาหกรรมการบนิ 
(Thailand Airshow 2023)

13.6261 7.9530 -5.6731 -41.63

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนการประชาสมัพนัธ์ กจิกรรม - 2                -   -       
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้กี่ยวขอ้ง
กบัอตุสาหกรรมการบนิท ัว่โลกที่ไดร้บัข่าวสาร

บรษิทั - 2,000                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัท่องเที่ยวเชงิคุณภาพชาวไทย
และชาวต่างชาติเขา้ร่วมงาน

คน 35,000 -                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่                  -   72.9000 72.9000 100.00

2.1 เมอืงพทัยา                  -   72.9000 72.9000 100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   72.9000 72.9000 100.00

กิจกรรม การพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว                  -   72.9000 72.9000 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : อตัราการขยายตวัรายได ้
จากการท่องเที่ยวของเมอืงพทัยา
เฉลีย่รอ้ยละ 10 ภายในปี 2565

รอ้ยละ - 10                -   -       

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 4 : การพฒันาบคุลากร 
การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยี และนวตักรรม

1,657.8661 3,029.1187 1,371.2526 82.71

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติและพฒันาบุคลากรมีคุณภาพ 
รองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ/อตุสาหกรรม
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 28,000 คน 
1) ผูป้ระกอบการและบุคลากรในอาชีพในพื้นที่ไดร้บั
การพฒันาอย่างมีคณุภาพ ไม่นอ้ยกว่า 17,000 คน 
2) บคุลากรและเยาวชนในระบบการศึกษาไดร้บั
การพฒันาอย่างมีคุณภาพ ไม่นอ้ยกว่า 11,000 คน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก 1 แห่ง
1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 9.3493 3.0013 -6.3480 -67.90

1.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
(องคก์ารมหาชน)

9.3493 3.0013 -6.3480 -67.90

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ
ผูป้ระกอบการและบคุลากรสรา้งสรรค์
รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

9.3493 3.0013 -6.3480 -67.90

กิจกรรม เพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการ
และบคุคลสรา้งสรรคร์องรบัการพฒันา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

9.3493 3.0013 -6.3480 -67.90

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัเรยีน นกัศึกษา ไดร้บั
การพฒันาดา้นกระบวนการคิดเชงิสรา้งสรรค์
และการออกแบบ และ ผูป้ระกอบการ
ในพื้นที่ EEC ไดร้บัการพฒันาผลติภณัฑ ์
และการพฒันาธุรกจิ

ราย 1,700 300                -   -       

124



เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

       1,321.5775 2,759.7476 1,438.1701 108.82

2.1 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์            21.0000                  -   -21.0000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอตุสาหกรรม
เทคโนโลยชี ัน้สูงและอตุสาหกรรมแห่งอนาคต
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก

           21.0000                  -   -21.0000 -100.00

กิจกรรม พฒันาดา้นการศึกษารองรบัการเตบิโต
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

           21.0000                  -   -21.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนหลกัสูตรฝึกอบรม หลกัสูตร 4 -                -   -       
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คน 960 -                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : กาํลงัแรงงานไดร้บัความรู ้
ทกัษะและประสบการณใ์นการพฒันาศกัยภาพ
เพือ่ตอบสนองอตุสาหกรรมภาคบรกิารที่รองรบั
การเติบโตของ EEC ในอตุสาหกรรมภาคบรกิาร 
4 ดา้น

รอ้ยละ 75 -                -   -       

2.2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก            68.5000 92.5196 24.0196 35.07

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม

           68.5000                  -   -68.5000 -100.00

กิจกรรม พฒันากาํลงัคนเพือ่รองรบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ในเขตพื้นทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

           68.5000                  -   -68.5000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 1,000 -                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   92.5196 92.5196 100.00

กิจกรรม พฒันากาํลงัคนเพือ่รองรบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
ในเขตพื้นทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   92.5196 92.5196 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน - 3,000                -   -       

2.3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี                  -   22.6553 22.6553 100.00

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   22.6553 22.6553 100.00

กิจกรรม ผลติและพฒันากาํลงัคน เพือ่รองรบั
การขยายตวัของอตุสาหกรรมแห่งอนาคต

                 -   22.6553 22.6553 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมสามารถนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์
ทางดา้นระบบขนส่งทางราง

คน - 450                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : บคุลากรไดร้บัการพฒันา
ทกัษะวชิาชพีหรอืเพิม่องคค์วามรู ้
และเทคโนโลยเีฉพาะทางเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ - 80                -   -       

2.4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์            50.0000 40.0000 -10.0000 -20.00

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

           50.0000 40.0000 -10.0000 -20.00

กิจกรรม จดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันา
บคุลากรดา้นพาณิชยนาว ี(Maritime 
Training Center)

           50.0000 40.0000 -10.0000 -20.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 187 195                -   -       

2.5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ

           21.0000 46.1000 25.1000 119.52

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม

           21.0000 46.1000 25.1000 119.52

กิจกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการเชื่อม
ระดบัสากล เพือ่สนบัสนุนการพฒันา
อตุสาหกรรมในเขตระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษ
ภาคตะวนัออก

                 -   17.5000 17.5000 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคคลากรดา้นการเชื่อม
ในระดบัสากลไดร้บัการพฒันาเพือ่รองรบั
อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่

คน - 300                -   -       

กิจกรรม พฒันาบคุลากรและงานวจิยั
ดา้นเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 
เพือ่สนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรม
ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

           21.0000                  -   -21.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนพฒันานกัเรยีน นกัศึกษา
บคุลากรทางการศึกษาและในภาคอตุสาหกรรม

คน 4,200 -                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม จาํนวนผูป้ระกอบการรายใหม่
เขา้รบัการพฒันาการใชน้วตักรรมแนวใหม่
โดยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลันาํมาสรา้งรายได ้
ในเขต EEC

สถาน
ประกอบการ

20 -                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

กิจกรรม  พฒันาศูนยฝึ์กอบรมดา้นเทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะและบรรจภุณัฑว์งจรรวม
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   28.6000 28.6000 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคลากรภาคอตุสาหกรรม
ที่รบัการพฒันาขดีความสามารถใหม้ทีกัษะความรู ้
และความสามารถในดา้นอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

คน - 100                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบรษิทัในอตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการออกแบบการผลติ และการทดสอบ
บรรจุภณัฑแ์ละแผ่นวงจรพมิพ์

บรษิทั - 10                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนนกัศึกษาไดร้บัการพฒันา
ใหม้ทีกัษะความรูแ้ละความสามารถ
ในดา้นอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

คน - 200                -   -       

2.6 มหาวทิยาลยับูรพา            42.8077 75.1755 32.3678 75.61

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา 
การวจิยั เทคโนโลย ีและนวตักรรม

           42.8077                  -   -42.8077 -100.00

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาบคุลากร
ดา้นระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์

           42.8077                  -   -42.8077 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคลากรที่ไดร้บั
การพฒันาดา้นระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์

คน 4,500 -                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   75.1755 75.1755 100.00

กิจกรรม ดาํเนินการพฒันาบคุลากร
สาํหรบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

                 -   75.1755 75.1755 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคลากรที่ไดร้บัการพฒันา
สาํหรบัอตุสาหกรรมท่องเที่ยว

คน - 1,150                -   -       

2.7 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ

       1,107.9478 2,483.2972 1,375.3494 124.13

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเขตนวตักรรม
ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

       1,107.9478 2,464.1972 1,356.2494 122.41

กิจกรรม การพฒันาเขตนวตักรรม
ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

          314.3478 768.6972 454.3494 144.54

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความกา้วหนา้ของการก่อสรา้ง
กลุ่มอาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก 
Phase1A

รอ้ยละ 44 100                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนยก์ลางการวจิยัพฒันา
เชงิประยุกตแ์ละนวตักรรมทางชวีวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยชีวีภาพ (Biopolis)

          743.6000 1,242.5000 498.9000 67.09

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความกา้วหนา้ของการพฒันา
โรงงานตน้แบบไบโอรไีฟเนอรี่

รอ้ยละ 12 30                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ชมุชนในพื้นที่ภาคตะวนัออก
ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ชมุชน 50 55                -   -       

กิจกรรม การจดัต ัง้ศูนยก์ลางการวจิยั พฒันา 
และนวตักรรมดา้นเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิ
หุ่นยนต ์และระบบอจัฉรยิะ (Aripolis)

           50.0000 453.0000 403.0000 806.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความกา้วหนา้ของการจดัต ัง้ศูนย์
นวตักรรมการผลติย ัง่ยนื

รอ้ยละ - 10                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ตน้แบบชดุระบบช่วยตรวจสอบ
และวดัประสทิธิภาพดา้นการใชพ้ลงังาน 
และมโีรงงานนาํไปใชง้าน

โรงงาน - 10                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาทกัษะ
ดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) 
แบบเขม้ขน้สาํหรบับคุลากรระดบัอาชวีศึกษา

                 -   9.5000 9.5000 100.00

กิจกรรม การพฒันาทกัษะดา้น Industrial 
Internet of Things (IIoT) แบบเขม้ขน้สาํหรบั
บคุลากรระดบัอาชวีศึกษา

                 -   9.5000 9.5000 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบุคลากรในสถาบนั
อาชวีศึกษา (ครูและนกัเรยีน) ในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก ที่ผ่านการฝึกฝนทกัษะดา้น 
Industrial Internet of Things แบบเขม้ขน้

ราย - 100                -   -       

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ครูและเยาวชน
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   4.6000 4.6000 100.00

กิจกรรม การพฒันาความสามารถ
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่ครูและเยาวชน
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   4.6000 4.6000 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ครูและนกัเรยีนไดร้บัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

ราย - 1,500                -   -       

โครงการที ่4 : โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหก้บัโรงเรยีน
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   5.0000 5.0000 100.00

กิจกรรม ส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีหก้บัโรงเรยีนในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   5.0000 5.0000 100.00
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักจิกรรม : ครูและนกัเรยีนไดร้บัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะดา้น STEAM Education

ราย - 700                -   -       

2.8 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

           10.3220                  -   -10.3220 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพือ่สนบัสนุน BCG 
ตามนโยบายรฐับาล

           10.3220                  -   -10.3220 -100.00

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และสนามทดสอบ GNSS เพือ่สนบัสนุน BCG 
ตามนโยบายรฐับาล

           10.3220                  -   -10.3220 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาเขตนวตักรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

ระบบ 1 -                -   -       

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม            92.4845 22.5150 -69.9695 -75.66

3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั            92.4845 22.5150 -69.9695 -75.66

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรู ้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรม
อนาคต (Digital University)

           92.4845                  -   -92.4845 -100.00

กิจกรรม ยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต 
(Digital University)

           92.4845                  -   -92.4845 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มมีหาวทิยาลยัดา้น AI ในพื้นที่ แห่ง 1 -                -   -       
ตวัชี้วดักจิกรรม : มกีารพฒันากาํลงัคนดจิทิลั
ดา้น Robotic/IoT ร่วมกบัภาคเอกชน

ราย 40 -                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรู ้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรม
อนาคต (AI อาชวีะ) ในพื้นที ่EEC

                 -   22.5150 22.5150 100.00

กิจกรรม ยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต 
(AI อาชวีะ) ในพื้นที ่EEC

                 -   22.5150 22.5150 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั เพือ่อตุสาหกรรมอนาคต 
(AI อาชวีะ) ในพื้นที่ EEC

แห่ง - 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนกาํลงัคนดจิทิลัในสาขา
ทีข่าดแคลน (เทคโนโลย ีAI) ในระดบั High End 
ไดร้บัการพฒันาและยกระดบัทกัษะสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม

ราย - 30                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

4. กระทรวงแรงงาน 91.5152 19.7471 -71.7681 -78.42

4.1 กรมการจดัหางาน 5.8652 5.0107 -0.8545 -14.57

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํ
เพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

5.8652 5.0107 -0.8545 -14.57

กิจกรรม การใหบ้รกิารจดัหางานเชงิรุก
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

4.178 3.5510 -0.6270 -15.01

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานทุกกลุ่มไดร้บับรกิาร
ส่งเสรมิการมงีานทาํในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

คน 6,200 5,000                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : แรงงานทุกกลุ่มที่ไดร้บับรกิาร
มงีานทาํในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 65 67                -   -       

กิจกรรม การใหบ้รกิารแนะแนวอาชพี
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

            1.6872 1.4597 -0.2275 -13.48

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัเรยีน นกัศึกษาในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการแนะแนวอาชพี

คน 30,000 27,000                -   -       

4.2 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 85.6500 14.7364 -70.9136 -82.79

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

85.6500 14.7364 -70.9136 -82.79

กิจกรรม พฒันาทกัษะกาํลงัแรงงาน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

85.6500 14.7364 -70.9136 -82.79

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ฝีมอืทดสอบมาตรฐานฝีมอืและพฒันา
วทิยากรตน้แบบไดไ้ม่ตํา่กว่าเป้าหมาย

คน 6,500 5,440                -   -       

5. กระทรวงศึกษาธกิาร 125.8471 107.1077 -18.7394 -14.89

5.1 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 25.9539 18.5972 -7.3567 -28.35

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาสถานศึกษา
ข ัน้พื้นฐานเพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออกดา้นภาษา วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี 
10 อตุสาหกรรม

25.9539 18.5972 -7.3567 -28.35

กิจกรรม พฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน
เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
ดา้นภาษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และการประกอบอาชพี 10 อตุสาหกรรม

25.9539 18.5972 -7.3567 -28.35
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูบ้รหิาร ครูและบุคลากร 
และนกัเรยีนของสถานศึกษาไดร้บั
การพฒันาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การพฒันาสถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน 
ดา้นภาษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
และการประกอบอาชพี 10 อตุสาหกรรม 
เพือ่รองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

คน 27,158 29,150                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ครูของสถานศึกษาในโครงการ
ไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่เป็นแกนนาํ 
ดา้นภาษา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
และการประกอบอาชพี 10 อตุสาหกรรม 
และสามารถขยายผลใหก้บัครูและนกัเรยีน
ในสถานศึกษาต่อไปได ้

คน 2,000 1,000                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พเิศษไดร้บัการพฒันา

รอ้ยละ 80 80                -   -       

5.2 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 99.8932 88.5105 -11.3827 -11.39

โครงการที ่1 : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคน
สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

99.8932 88.5105 -11.3827 -11.39

กิจกรรม ผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

99.8932 88.5105 -11.3827 -11.39

ตวัชี้วดักจิกรรม : นกัเรยีน นกัศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออกไดร้บัการพฒันา

คน  10,000 7,300                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษา
ในกลุ่ม/สาขาเป้าหมาย มงีานทาํหลงัจบการศึกษา

รอ้ยละ 90 90                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของสถานประกอบการ
พงึพอใจสมรรถนะของผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85                -   -       

6. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

13.4725 117.0000 103.5275 768.44

6.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

13.4725 117.0000 103.5275 768.44

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์ครอืขา่ย
ในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมายเพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

13.4725 117.0000 103.5275 768.44

กิจกรรม การพฒันาดา้นการศึกษา
เพือ่รองรบันวตักรรมและเทคโนโลยี
ข ัน้สูงในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

13.4725 117.0000 103.5275 768.44
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

ตวัชี้วดักจิกรรม : บุคลากรที่ไดร้บัการพฒันา
เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายจาํนวน
ไม่นอ้ยกว่า

คน 1,440 7,500                -   -       

7. รฐัวสิาหกิจ             3.6200                  -   -3.6200 -100.00

7.1 สถาบนัการบนิพลเรอืน             3.6200                  -   -3.6200 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร
ดา้นการบนิเพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรม
บคุลากรดา้นการบนิและอวกาศอู่ตะเภา 
(Aeronautical and Aerospace Training 
Center,U-Tapao)

            3.6200                  -   -3.6200 -100.00

กิจกรรม พฒันาบคุลากรดา้นการบนิ
เพือ่รองรบัการจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมบคุลากร
ดา้นการบนิและอวกาศอู่ตะเภา 
(Aeronautical and Aerospace Training 
Center,U-Tapao)

            3.6200                  -   -3.6200 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สถาบนัการบนิพลเรอืน
สามารถส่งบุคลากรเขา้อบรมตามแผนผลติ
และพฒันาบุคลากรดา้นการบนิเพือ่รองรบั
การจดัต ัง้ศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรดา้นการบนิ
และอวกาศอู่ตะเภา (Aeronautical and 
Aerospace Training Center,U-Tapao)

คน 5 -                -   -       

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 5 : การพฒันาเมืองอจัฉรยิะ 
สิ่งแวดลอ้ม และสาธารณสขุ

          863.8386 961.7438 97.9052 11.33

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ยกระดบัระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC 
สูม่าตรฐานสากล รองรบัความตอ้งการของประชากร
ในพื้นที่ 5 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ยกระดบัสภาพแวดลอ้มเมืองเดิม
ใหเ้ป็นเมืองอจัฉรยิะ อย่างน้อย 1 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ระบบการบรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้มชมุชนเมือง
ที่มีประสทิธิภาพ 1 ระบบ (ขยะ น้ําเสยี อากาศ)

1. กระทรวงกลาโหม                  -   37.0000 37.0000 100.00

1.1 กองทพัเรอื                  -   37.0000 37.0000 100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 
สิง่แวดลอ้ม สาธารณสุข

                 -   37.0000 37.0000 100.00

กิจกรรม การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ สิง่แวดลอ้ม 
สาธารณสุข

                 -   37.0000 37.0000 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิาร
การแพทยฉุ์กเฉินตามมาตรฐานสากล อย่างนอ้ย

แห่ง - 1                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

                 -   127.4000 127.4000 100.00

2.1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                  -   127.4000 127.4000 100.00

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

                 -   127.4000 127.4000 100.00

กิจกรรม พฒันาเขตพเิศษภาคตะวนัออก                  -   127.4000 127.4000 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการที่ไดร้บั
การสนบัสนุนงบประมาณ

โครงการ - 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผล
ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ - 100                -   -       

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม            49.8000 25.9324 -23.8676 -47.93

3.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั            49.8000 25.9324 -23.8676 -47.93

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ
ในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก 
(Smart EEC)

           49.8000                  -   -49.8000 -100.00

กิจกรรม พฒันาเมอืงอจัฉรยิะในพื้นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (Smart EEC)

           49.8000                  -   -49.8000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มรีะบบแกไ้ขปญัหาการขนส่ง
ระหว่างท่าเรอืแหลมฉบงัและท่าเรอืกรุงเทพฯ

ระบบ 1 -                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : มรีะบบดา้นความปลอดภยั
ในบรเิวณชายหาดชลบุรี

ระบบ 1 -                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาเมอืงอจัฉรยิะในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Smart EEC)

ธุรกจิ 5 -                -   -       

โครงการที ่2 : โครงการเมอืงน่าอยู่ EEC                  -   25.9324 25.9324 100.00

กิจกรรม เมอืงน่าอยู่ EEC                  -   25.9324 25.9324 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนระบบฐานขอ้มลู
ระดบัจงัหวดัดา้นการท่องเที่ยว 
สาํหรบัการเกบ็บนัทกึและประมวลผล
ขอ้มลูสารสนเทศขนาดใหญ่ของเมอืง 
(City Big Data)

พื้นที่ - 1                -   -       

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                  -   12.5665 12.5665 100.00

4.1 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

                 -   10.0395 10.0395 100.00

โครงการที ่1 : โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอย่างย ัง่ยนื

                 -   10.0395 10.0395 100.00

กิจกรรม จดัการสิง่แวดลอ้มในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

                 -   10.0395 10.0395 100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวน แผน/ผงั ในเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

แผน/ผงั - 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการจดัทาํ
แผน/ผงั ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รอ้ยละ - 100                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

4.2 องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
(องคก์ารมหาชน)

                 -   2.5270 2.5270 100.00

โครงการที ่1 : โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืง
เพือ่ลดกา๊ซเรอืนกระจกในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC)

                 -   2.5270 2.5270 100.00

กิจกรรม จดัทาํแผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก                  -   2.5270 2.5270 100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการประเมนิปรมิาณ
การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก

จงัหวดั - 3                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : แผนการลดกา๊ซเรอืนกระจก จงัหวดั - 3                -   -       

5. กระทรวงมหาดไทย           439.3281 521.2548 81.9267 18.65

5.1 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง           439.3281 521.2548 81.9267 18.65

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาพื้นทีเ่ขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

          439.3281 521.2548 81.9267 18.65

กิจกรรม พฒันาพื้นทีใ่นเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

          439.3281 521.2548 81.9267 18.65

ตวัชี้วดักจิกรรม : พื้นที่ในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกไดร้บัการวางผงั ไม่นอ้ยกว่า

ผงั 10 10                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการศึกษา
และออกแบบรายละเอยีดเพือ่พฒันา
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

แห่ง 4 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั
การก่อสรา้งในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

แห่ง 5 8                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั
การก่อสรา้งมคุีณภาพและไดม้าตรฐาน
ตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100                -   -       

6. กระทรวงสาธารณสุข 240.3501 237.5901 -2.7600 -1.15

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 228.0441 229.2883 1.2442 0.55

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ

228.0441 229.2883 1.2442 0.55

กิจกรรม การพฒันาหน่วยงานดา้นสุขภาพ
เพือ่สนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

228.0441 229.2883 1.2442 0.55

ตวัชี้วดักจิกรรม : ศูนยก์ารแพทยค์รบวงจร 
(จงัหวดัละ 1 แห่ง)

แห่ง 2 2                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : โรงพยาบาลไดร้บัการพฒันา
ศกัยภาพใหเ้ป็นโรงพยาบาลศูนยเ์ฉพาะทาง

แห่ง 3 3                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาศูนยก์ารใหบ้รกิาร
การแพทยฉุ์กเฉินตามมาตรฐานสากลอย่างนอ้ย

ศูนย์ 1 1                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

6.2 กรมควบคุมโรค 12.3060 8.3018 -4.0042 -32.54

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการดาํเนินงาน
การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

12.3060 8.3018 -4.0042 -32.54

กิจกรรม พฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภยัสุขภาพในพื้นที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

12.3060 8.3018 -4.0042 -32.54

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนระบบเฝ้าระวงัโรค
และภยัสุขภาพจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอ้ม
รายบุคคล (EEC Personal Health Record) 
ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ระบบ - 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนจงัหวดัที่มรีะบบเฝ้าระวงั
โรคและภยัสุขภาพจากการทาํงานและมลพษิ
สิง่แวดลอ้มที่มปีระสทิธิภาพ

จงัหวดั 3 -

7. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

          134.3604                  -   -134.3604 -100.00

7.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ            20.2500                  -   -20.2500 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ในพื้นที ่EEC ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบั
การปฏบิตังิาน

           20.2500                  -   -20.2500 -100.00

กิจกรรม พฒันาหน่วยงาน อาคาร สถานที่
ใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิาน
ในพื้นที ่EEC

           20.2500                  -   -20.2500 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานดา้นสงัคม
และความม ัน่คงในพื้นที่ EEC ไดร้บัการพฒันา

แห่ง 1 -

7.2 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

          114.1104                  -   -114.1104 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่น
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

          114.1104                  -   -114.1104 -100.00

กิจกรรม การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ 
สิง่แวดลอ้มเมอืง และ สาธารณสุข

          114.1104                  -   -114.1104 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : การศึกษาและพฒันา
เมอืงใหม่อจัฉรยิะ

เมอืง 2 -
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 6 : การพฒันา ประชาสมัพนัธ ์
และสง่เสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

191.8197 95.4815 -96.3382 -50.22

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าคําขอรบัการส่งเสรมิการลงทุน 
ในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100,000 ลา้นบาท
ตวัช้ีวดัที่ 2 : การรบัรูข้องประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพฒันา
พื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รอ้ยละ 70

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี 28.5000 -                 -28.5000 -100.00

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 28.5000 -                 -28.5000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการชกัจูงการลงทนุ
จากต่างประเทศสาํหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

28.5000 -                 -28.5000 -100.00

กิจกรรม การชกัจูงการลงทนุจากต่างประเทศ
สาํหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

28.5000 -                 -28.5000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : มลูค่าคาํขอรบัการส่งเสรมิ
การลงทุนในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

ลา้นบาท 120,000 -                -   -       

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

4.9200 3.5300 -1.3900 -28.25

2.1 กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 4.9200 3.5300 -1.3900 -28.25

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
การบนิ และหุ่นยนต์

4.9200 3.5300 -1.3900 -28.25

กิจกรรม  สรา้งมาตรฐานการทดสอบ
เพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
การบนิ และหุ่นยนต์

4.9200 3.5300 -1.3900 -28.25

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผลงานดา้นนวตักรรม
ที่เกดิขึ้นในพื้นที่เขตนวตักรรม

ผลงาน 2 -                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการ
ที่มาใชป้ระโยชนใ์นเขตนวตักรรม

ราย - 4                -   -       

3. กระทรวงมหาดไทย 13.4000 12.7000 -0.7000 -5.22

3.1 กรมการปกครอง 13.4000 12.7000 -0.7000 -5.22

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาประสทิธภิาพ
งานบรกิารเพือ่เสรมิความม ัน่คงในพื้นที ่EEC

13.4000 12.7000 -0.7000 -5.22

กิจกรรม อาํนวยการสนบัสนุนการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก

13.4000 12.7000 -0.7000 -5.22

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนหมู่บา้นที่ไดม้กีารจดัประชมุ
ประชาคมสรา้งการรบัรูข้องประชาชนต่อการพฒันา
พื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

รอ้ยละ 100 100                -   -       
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
งบประมาณ งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด

4. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

144.9997 79.2515 -65.7482 -45.34

4.1 สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก

144.9997 79.2515 -65.7482 -45.34

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและขบัเคลือ่น
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

144.9997 79.2515 -65.7482 -45.34

กิจกรรม การสรา้งการมสีว่นร่วม
และประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มูล

19.0941 19.5514 0.4573 2.39

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนในพื้นที่ EEC 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการพฒันา
พื้นที่ EEC อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 70 70                -   -       

กิจกรรม การผลกัดนัการลงทนุ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

125.9056 59.7001 -66.2055 -52.58

ตวัชี้วดักจิกรรม : ศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ครบวงจร
ไดร้บัการพฒันา

ระบบ 1 1                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนแผนปฏบิตักิาร นโยบาย
และมาตรการในการผลกัดนัและสนบัสนุน
การลงทุนในอตุสาหกรรม

แผน 1 2                -   -       

ตวัชี้วดักจิกรรม : การชกัชวนนกัลงทุน
ใน 12 อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ
ในกลุ่มประเทศที่มศีกัยภาพอย่างนอ้ย

ประเทศ 8 8                -   -       
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีระยอง) ไม่นอ้ยกว่า 300,000 ลา้นบาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ระบบสาธารณูปโภคไดร้บัการพฒันา มปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึน 
สง่ผลต่อประชาชนในพื้นที่ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 8,760 ครวัเรอืน /ไร่ 
   1) ระบบประปา เพิ่มข้ึน 11 แห่ง 
   2) ผูใ้ชน้ํ้าในพื้นที่ไดร้บัประโยชนเ์พิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 8,760 ครวัเรอืน /ไร่

1,741,061,500         บาท
1. งบลงทนุ 1,741,061,500         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,741,061,500         บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 120,901,900           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 120,901,900           บาท
(1) โครงการพฒันาท่าเรอืพาณิชยส์ตัหบี 5,500,000              บาท

(1.1) จดัซื้อพรอ้มตดิตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยักลอ้งโทรทศันว์งจรปิด
       (CCTV) ใหก้บัท่าเรอืจกุเสมด็ ตาํบลสตัหบี อาํเภอสตัหบี 
       จงัหวดัชลบรุ ี1 งาน 5,500,000              บาท

(2) โครงการพฒันาการใหบ้รกิารอตุนุยิมวทิยาการบนิ ท่าอากาศยานนานาชาติ
     อู่ตะเภา ระยะที ่1 115,401,900           บาท

(2.1) จดัซื้อพรอ้มตดิตัง้เรดารต์รวจอากาศ แบบ X-Band ตาํบลพลา 
      อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 26,168,300             บาท
(2.2) จดัซื้อพรอ้มตดิตัง้ระบบพยากรณ์อากาศและสารสนเทศอตุนุยิมวทิยา
      ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 44,859,800             บาท
(2.3) จดัซื้อพรอ้มตดิตัง้ระบบตรวจอากาศอตุนุยิมวทิยาการบนิ
       แบบเคลือ่นที ่ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 30,373,800             บาท

เป้าหมายที่ 1 : เกดิการลงทนุจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ีระยอง)

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ํา อากาศ) มคีวามพรอ้ม สะดวก 
รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกจิอย่างไรร้อยต่อ 4 ระบบ 
   1) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน ไม่นอ้ยกว่า 191.612 กโิลเมตร 
   2) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางราง ไม่นอ้ยกว่า 220.000 กโิลเมตร 
   3) พฒันาศกัยภาพท่าเรอืน้ําลกึเพื่อยกระดบัสูม่าตรฐาน 1 แห่ง 
   4) พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน 1 แห่ง

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรอื
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
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(2.4) จดัทาํระบบรายงานสภาพอากาศเพือ่การจดัการหว้งอากาศ
       (MET for ATM) ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 14,000,000             บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,620,159,600         บาท
1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,620,159,600         บาท

(1) โครงการพฒันาพื้นทีธุ่รกจิและบรกิาร (Business Area) เชื่อมต่อ
     พื้นทีท่่าเทยีบเรอืเฟอรร์ีแ่ละท่าเทยีบเรอือเนกประสงค ์ตาํบลสตัหบี 
     อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 งาน 54,413,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 246,213,900            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 108,315,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 54,413,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,485,000             บาท

(2) โครงการปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืนํา้มนั (POL) เป็นท่าเรอือเนกประสงค์ - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 431,170,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 86,234,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 344,936,000            บาท

(3) โครงการก่อสรา้งทางวิง่ และทางขบัที ่2 1,010,254,400         บาท
(3.1) จา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการก่อสรา้งทางวิง่และทางขบัที ่2 39,374,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 249,995,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,610,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,014,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,374,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,248,800             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 52,499,100             บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 41,249,200             บาท

(3.2) งานปรบัพื้นที ่สาํหรบัก่อสรา้งทางขบัระยะที ่1 และลานจอดของ
       ศูนยซ่์อมบาํรงุอากาศยาน ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง 
       จงัหวดัระยอง  1 แห่ง 947,200,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,184,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 236,800,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 947,200,000           บาท
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(3.3) การจา้งควบคมุงานปรบัพื้นที ่สาํหรบัก่อสรา้งทางขบัระยะที ่1 และ
       ลานจอดของศูนยซ่์อมบาํรงุอากาศยาน ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง
       จงัหวดัระยอง 1 งาน 23,680,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,920,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,680,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งศูนยซ่์อมอากาศยาน MRO 555,491,900           บาท
(4.1) จา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการก่อสรา้งศูนยซ่์อมบาํรงุอากาศยานอู่ตะเภา 14,291,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,324,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,540,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,577,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,291,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,010,700             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 25,904,000             บาท

(4.2) งานปรบัถมทีด่นิ (ถมดนิ) และอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง สาํหรบัก่อสรา้ง
       ศูนยซ่์อมบาํรงุอากาศยาน MRO ตาํบลพลา อาํเภอบา้นฉาง 
       จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 528,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 660,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 528,000,000           บาท

(4.3) การจา้งควบคมุงานปรบัถมทีด่นิ (ถมดนิ) และอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
       สาํหรบัก่อสรา้งศูนยซ่์อมบาํรงุอากาศยาน MRO ตาํบลพลา 
       อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 งาน 13,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
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8,534,379,500         บาท
1. งบลงทนุ 8,534,379,500         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 8,534,379,500         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,534,379,500         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 8,426,812,300         บาท
(1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขนาํไร่และแยกหนองบอน) 
    ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - แยกหนองบอน จ.ชลบรุ ีจ.ระยอง 121,777,800            บาท

(1.1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกขนาํไร่และแยกหนองบอน) 
      ตอน ทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ - แยกหนองบอน ตอน 1 
      จ.ชลบรุ ีจ.ระยอง 8.700 กม. 121,777,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 716,340,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 247,596,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 202,966,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 121,777,800            บาท

(2) สาย อ.บา้นบงึ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรอื) 
    รวมสะพานขา้มแยกหนองชาก จ.ชลบรุ ี12.300 กม. 339,215,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,196,860,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 418,438,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 259,207,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 339,215,000            บาท

(3) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3 
    แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้นเเลง 
    จ.ระยอง 710,423,900            บาท

(3.1) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3 
      แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้นแลง 
      ตอน 1 จ.ระยอง 12.000 กม. 388,697,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,024,632,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 168,750,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 323,648,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,536,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 388,697,800            บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

141



(3.2) สายกระทงิลาย - ระยอง (รวมสะพานขา้มแยกหมวด ฯ ระยอง 3
      แยกทบัมาและแยกบา้นดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบา้นเเลง
      ตอน 2 จ.ระยอง 12.021 กม. 321,726,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,118,869,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 168,750,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 379,502,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 248,890,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 321,726,100            บาท

(4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมทุรปราการ จ.ฉะเชงิเทรา 585,716,800            บาท
(4.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมทุรปราการ 5.710 กม. 136,027,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 597,444,500            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 133,600,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 193,100,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 134,717,500            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,027,000            บาท

(4.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมทุรปราการ 5.715 กม. 131,269,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 510,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 133,600,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,529,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 115,202,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 131,269,000            บาท

(4.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมทุรปราการ
      จ.ฉะเชงิเทรา 5.725 กม. 50,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 517,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 133,800,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,822,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 184,378,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

(4.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชงิเทรา 5.700 กม. 162,548,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,193,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 133,800,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 141,300,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,544,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 162,548,800            บาท
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(4.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชงิเทรา 5.722 กม. 105,872,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 551,600,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 133,796,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,695,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 151,237,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,872,000            บาท

(5) สะพานขา้มแยกนคิมอตุสาหกรรมบ่อวนิ/อสีเทริน์ซบีอรด์/อมตะซติี้
    และแยกปากร่วม จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 950,104,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,465,646,000         บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 585,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,087,757,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 842,784,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 950,104,100            บาท

(6) ทางลอดทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัทางหลวงหมายเลข 331 
    และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบา้น กม.10) จ.ชลบรุ ีจ.ระยอง 1 แห่ง 126,699,600            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 894,348,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 101,968,500            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 126,699,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 485,680,300            บาท

(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 
    (แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบรุ ีจ.ระยอง 14.487 กม. 397,408,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 797,566,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 240,157,700            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 397,408,300            บาท

(8) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม 
    จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุี 468,886,400            บาท

(8.1) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม 
ตอน 1 จ.ปราจนีบรุ ี8.238 กม. 245,421,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 795,198,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 205,435,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 245,421,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 184,340,700            บาท
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(8.2) สายปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม 
      ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุ ี13.126 กม. 223,465,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 740,900,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 83,025,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 223,465,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 284,410,000            บาท

(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - บรรจบทางหลวง
    หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชงิเทรา 474,123,900            บาท

(9.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - บรรจบทางหลวง
      หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 9.985 กม. 231,023,900            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 597,943,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 246,919,100            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 231,023,900            บาท

(9.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท)์ - บรรจบทางหลวง
      หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 8.260 กม. 243,100,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 598,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 234,900,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 243,100,000            บาท

(10) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี11.858 กม. 212,930,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 546,559,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 223,628,800            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 212,930,200            บาท

(11) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น 
     (รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชงิเทรา 636,205,800            บาท

(11.1) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น  
(รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 10.500 กม. 300,262,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,213,843,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 244,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 253,338,700            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 300,262,200            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 416,242,100            บาท
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(11.2) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหนิซอ้น 
(รวมสะพานขา้มแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 13.000 กม. 335,943,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,101,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 188,357,700            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 335,943,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 336,698,700            บาท

(12) สาย อ.สตัหบี - อ.บา้นฉาง จ.ชลบรุ ี10.141 กม. 435,929,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 897,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 281,571,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 435,929,000            บาท

(13) สาย อ.พนสันคิม - บ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบรุ ี12.135 กม. 229,978,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 565,720,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 114,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 221,742,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 229,978,000            บาท

(14) สาย อ.บา้นฉาง - ถนนซอย 13 ของนคิมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง  
      จ.ระยอง 22.000 กม. 387,112,100            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 857,274,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 172,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 229,846,700            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 387,112,100            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 68,315,200             บาท

(15) สาย ต.มาบตาพดุ -  อ.นคิมพฒันา รวมทางลอดจดุตดัทางหลวง
     หมายเลข 3191 กบัทางหลวงหมายเลข 3375 (เดมิ) (แยกนคิมพฒันา) 
     จ.ระยอง 13.600 กม. 307,579,500            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,447,433,600         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 156,343,500            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 307,579,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 683,510,600            บาท
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(16) ทางแยกต่างระดบัเขาหนิซอ้น จ.ฉะเชงิเทรา จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 174,746,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 513,959,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 104,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,029,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 174,746,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,183,600            บาท

(17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดบัมาบเอยีง จ.ชลบรุ ี11.740 กม. 225,549,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 868,425,700            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 114,299,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 225,549,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 348,576,300            บาท

(18) สายต่างระดบัมาบเอยีง - แยกทางหลวงหมายเลข 344 (แยกหนองปรอื) 
      จ.ชลบรุ ี19.989 กม. 127,060,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 896,900,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 208,656,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 127,060,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 381,182,600            บาท

(19) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง จ.ระยอง 169,583,600            บาท
(19.1) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง  ตอน 1 จ.ระยอง 11.650 กม. 105,416,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,416,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 325,833,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 488,749,600            บาท

(19.2) สาย อ.บา้นฉาง - ระยอง ตอน 2 จ.ระยอง 5.486 กม. 64,166,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,166,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 198,333,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 297,499,600            บาท
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(20) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 310,781,400            บาท
(20.1) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 1 จ.ชลบรุ ี7.300 กม. 90,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 270,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(20.2) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 2 จ.ชลบรุ ี8.200 กม. 95,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 95,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 285,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000            บาท

(20.3) สาย อ.พทัยา - อ.สตัหบี ตอน 3 จ.ชลบรุ ี6.742 กม. 125,781,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 125,781,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 366,562,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 427,655,800            บาท

(21) สายทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทราดา้นใต ้จ.ฉะเชงิเทรา 4.995 กม. 109,999,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,200,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 109,999,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 339,999,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 510,000,600            บาท

(22) ทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 กบัถนนเมอืงใหม่เหนอื
      และถนนนคิมแหลมฉบงั 4 จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 52,420,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 240,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 52,420,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,841,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,737,600             บาท
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(23) ปรบัปรงุทางแยกต่างระดบัเขาไมแ้กว้ จ.ชลบรุ ีจ.ระยอง 1 แห่ง 72,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000            บาท

(24) สาย ต.บางบตุร - ต.ชมุแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชมุแสง 
      จ.ระยอง 25.416 กม. 122,500,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,120,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 224,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 122,500,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 357,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 416,500,000            บาท

(25) สายฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น 
     ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 252,079,600            บาท

(25.1) สาย ฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 1 จ.ฉะเชงิเทรา 4.000 กม. 101,640,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 660,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 132,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 101,640,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 269,280,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 157,080,000            บาท

(25.2) สาย ฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 2 จ.ฉะเชงิเทรา 5.400 กม. 75,166,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 820,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 164,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,166,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 232,333,200            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 348,500,200            บาท

(25.3) สาย ฉะเชงิเทรา - ต.เขาหนิซอ้น ตอน อ.บางคลา้ - อ.พนมสารคาม 
        ตอน 3 จ.ฉะเชงิเทรา 3.400 กม. 75,273,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 720,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,273,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 222,546,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 278,181,000            บาท
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(26) สายทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทราดา้นเหนอื จ.ฉะเชงิเทรา 5.886 กม. 230,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 460,000,000            บาท

(27) สายทางเลีย่งเมอืงฉะเชงิเทราดา้นใต ้(สะพานขา้มแม่นํา้บางปะกง) 
      จ.ฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 196,000,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 980,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 196,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 35,200,000             บาท
(1) ค่าสาํรวจและออกแบบแกป้ญัหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 
    ช่วงจดุตดัทางหลวงหมายเลข 36 - จดุตดัทางหลวงหมายเลข 344 35,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,200,000             บาท

1.1.1.3 ค่าควบคมุงาน 72,367,200             บาท
(1) ค่าควบคมุงานในการก่อสรา้งทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 72,367,200             บาท
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1,140,005,700         บาท
1. งบลงทนุ 1,140,005,700         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,140,005,700         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,140,005,700         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 54,000,000             บาท
54,000,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 219 หน่วย) 54,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,069,185,000         บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 1,069,185,000         บาท

(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั
    อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่4) 2.900 กม. 40,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 298,700,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 161,062,100            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,206,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 63,431,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท

(2) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา,
    สมทุรปราการ (สญัญาที ่1) 11.000 กม. 497,971,800            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,871,239,000         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 998,267,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 225,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 497,971,800            บาท

(3) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา,
    สมทุรปราการ (สญัญาที ่2) 9.328 กม. 352,404,200            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,841,570,000         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 972,165,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 225,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 292,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 352,404,200            บาท

กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อขบัเคลื่อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

     กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)
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(4) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    16.460 กม. 52,159,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 540,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 167,580,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,020,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 52,159,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 263,241,000            บาท

(5) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
    11.465 กม. 126,650,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 447,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 143,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,705,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 126,650,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 164,645,000            บาท

1.1.1.3 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 16,820,700             บาท
กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 16,820,700             บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 6,900,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 
    (กม.ที ่107+200) - ท่าเรอืแหลมฉบงั อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี(ตอนที ่1 - 4) 1,500,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 51,905,000             บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 38,098,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,807,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,500,000              บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานถนนสาย ฉช.3001 
    แยก ทล.314 - ลาดกระบงั จ.ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ 4,187,900              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 89,150,000             บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 63,834,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,535,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,592,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,187,900              บาท
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(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย รย.3013 
    แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 890,200                บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 23,042,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,702,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,089,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,703,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 890,200                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,657,500             บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งถนนสาย รย.2015 
    แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 3,342,600              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 19,662,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,932,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,915,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,342,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,472,400              บาท

89,144,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 89,144,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 89,144,700             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการโครงสรา้งพื้นฐานทีส่าํคญั
   ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 89,144,700             บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลื่อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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41,865,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ              13,955,000 บาท
1. งบลงทนุ 41,865,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ              13,955,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 41,865,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ              13,955,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 41,865,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ              13,955,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 41,865,000             บาท

(1) วางท่อประปาใหม่ทดแทนเพือ่รองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูง 
    (เชื่อมสามสนามบนิ) แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
    กรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 41,865,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 279,100,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 13,955,000             บาท
เงนิงบประมาณ 209,325,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,865,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,865,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 104,662,500            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 20,932,500             บาท

รฐัวสิาหกจิ
การประปานครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อยา้ยท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน 
             เพื่อรองรบังานก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเช่ือมสามสนามบิน
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การประปาส่วนภมูิภาค
โครงการ : โครงการน้ําประปาที่ใหบ้รกิารแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่
             ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 1,499,922,200         บาท
เงนินอกงบประมาณ           400,900,600 บาท
1. งบลงทนุ 1,499,922,200         บาท
เงนินอกงบประมาณ            400,900,600 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,499,922,200         บาท

เงนินอกงบประมาณ            400,900,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,499,922,200         บาท

เงนินอกงบประมาณ            400,900,600 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,499,922,200         บาท

(1) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลสระสีเ่หลีย่ม 
    อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(2) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลเขาคนัทรง 
    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(3) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลคลองตะเกรา 
    อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(4) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลเขาหนิซอ้น 
    อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(5) งานวางท่อเสรมิประสทิธภิาพการจ่ายนํา้ ตาํบลหนองแหน 
    อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(6) โครงการเพิม่กาํลงัผลติสถานผีลตินํา้หว้ยตู ้ตาํบลนาจอมเทยีน 
    อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 49,250,000             บาท
(7) โครงการก่อสรา้งสถานจ่ีายนํา้หว้ยใหญ่ ตาํบลหว้ยใหญ่ 
    อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 79,000,000             บาท
(8) งานยา้ยแนวท่อหลบการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายถนนท่าบรรทกุ 
    ตาํบลเนนิพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 17,425,000             บาท
(9) งานยา้ยแนวท่อหลบการก่อสรา้งปรบัปรงุขยายถนนสุขมุวทิ 
    ตาํบลเนนิพระ อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 16,381,000             บาท
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(10) โครงการก่อสรา้งสถานสูีบนํา้และวางท่อนํา้ดบิ
     จากคลองหว้ยยายรา้-อ่างเก็บนํา้หว้ยชากนอก 
     ตาํบลหว้ยใหญ่ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 41,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 275,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 68,750,000             บาท
เงนิงบประมาณ 206,250,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,250,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,500,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 82,500,000             บาท

(11) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาชลบรุ-ีพนสันคิม-(พานทอง)
     -(ท่าบญุม)ี ระยะที ่1 อาํเภอเกาะจนัทร ์จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 487,598,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,868,224,300         บาท
เงนินอกงบประมาณ 717,056,100            บาท
เงนิงบประมาณ 2,151,168,200         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 570,596,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 117,777,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 487,598,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 975,196,000            บาท

(12) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาบา้นฉาง (รองรบั EEC) 
     อาํเภอบา้นฉาง-เมอืงระยอง-นคิมพฒันา-ปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 283,882,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,500,000,000         บาท
เงนินอกงบประมาณ 375,000,000            บาท
เงนิงบประมาณ 1,125,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 209,028,800            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 153,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 283,882,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 479,088,800            บาท
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(13) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคลา้-(แปลงยาว)
     -(คลองนา)-(เทพราช) (รองรบั EEC) อาํเภอพนมสารคาม-บางคลา้
     -แปลงยาว-เมอืงฉะเชงิเทรา-บา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 395,135,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,352,336,500         บาท
เงนินอกงบประมาณ 338,084,200            บาท
เงนิงบประมาณ 1,014,252,300         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 291,415,800            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,172,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 395,135,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 215,529,100            บาท

โครงการ : โครงการรื้อยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูง
             เช่ือม 3 สนามบิน ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 112,468,400 บาท
เงนินอกงบประมาณ              37,489,600 บาท
1. งบลงทนุ 112,468,400           บาท
เงนินอกงบประมาณ              37,489,600 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,468,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ              37,489,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 112,468,400           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 112,468,400            บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 9,429,700              บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,143,300              บาท

(2) งานรื้อยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเชือ่ม
    สามสนามบนิ กม.109+951 - 126+355  ตาํบลหนองขา้งคอก 
    อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 50,028,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,676,300             บาท
(3) งานรื้อยา้ยแนวท่อประปาหลบการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเชื่อม
    สามสนามบนิ กม.158+100-158+200 ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ
    จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 53,010,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 17,670,000             บาท
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20,940,900             บาท
เงนินอกงบประมาณ              7,347,000 บาท
1. งบลงทนุ 20,940,900             บาท
เงนินอกงบประมาณ               7,347,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 20,940,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,347,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 20,940,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               7,347,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 20,940,900             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,494,500              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)
เงนินอกงบประมาณ                 831,600 บาท

(2) งานรื้อยา้ยระบบไฟฟ้าช่วง พญาไท - ดอนเมอืง 2 จดุ 18,446,400             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,515,400              บาท

508,175,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            174,625,000 บาท
1. งบลงทนุ 508,175,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            174,625,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 508,175,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ            174,625,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 508,175,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ            174,625,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 508,175,000            บาท

(1) รื้อยา้ยและก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทนเพือ่การดาํเนนิการ
    ในโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ ระบบ 22 กโิลวลัต ์
    และ 380/220 โวลต ์84 จดุ 283,175,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 99,625,000             บาท
(2) รื้อยา้ยและก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทนเพือ่การดาํเนนิการในโครงการ
    รถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ ระบบ 115 กโิลโวลต ์12 จดุ 225,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 75,000,000             บาท

การไฟฟ้านครหลวง
โครงการ : โครงการรื้อยา้ยระบบไฟฟ้าเพื่อส่งมอบพื้นที่ใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย
             และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าทดแทน

การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
โครงการ : โครงการรื้อยา้ย ปรบัปรงุ และก่อสรา้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรบัการก่อสรา้ง
             โครงการรถไฟความเรว็สูงเช่ือมสามสนามบิน
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93,265,100             บาท
1. งบลงทนุ 93,265,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 93,265,100             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 93,265,100             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 93,265,100             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุทางรถไฟเขา้ในพื้นทีท่่าเรอืจกุเสมด็ จงัหวดัชลบรุี 93,265,100             บาท

เงนิงบประมาณ 230,285,400            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 64,152,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 72,867,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,100                   บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,265,100             บาท

3,146,721,800         บาท
1. งบลงทนุ 3,146,721,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,146,721,800         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,146,721,800         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 3,146,721,800         บาท
(1) ค่าเวนคนืทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดัชลบรุี 3,146,721,800         บาท

297,170,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ           105,730,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 297,170,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            105,730,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 297,170,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ            105,730,000 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 297,170,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 105,730,000           บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,600,000              บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการก่อสรา้งปรบัปรงุทางรถไฟเขา้พื้นที่ท่าเรอืจกุเสม็ด

โครงการ : โครงการรถไฟความเรว็สูงเช่ือม 3 สนามบิน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
กรงุเทพมหานคร
โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบระบายน้ําและระบบสญัญาณไฟจราจรที่ไดร้บัผลกระทบ
             จากโครงการรถไฟความเรว็สูงเช่ือมสามสนามบินจากพญาไทถงึดอนเมือง
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(2) โครงการปรบัปรงุสถานสูีบนํา้คลองวดัหลกัสีถ่นนวภิาวดรีงัสติ
    ฝัง่ขาออก 1 แห่ง 6,480,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,600,000              บาท
เงนิงบประมาณ 32,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,480,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,920,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรงุระบบรวบรวมนํา้เสยีโรงควบคมุคณุภาพนํา้ดนิแดง
    ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบนิ 1 แห่ง 95,200,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 680,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 204,000,000           บาท
เงนิงบประมาณ 476,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 95,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 283,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 97,800,000             บาท

(4) โครงการก่อสรา้งท่อขนส่งนํา้ใตถ้นนพระรามที ่6 จากคลองสามเสน
    ลงสู่อโุมงคใ์ตค้ลองบางซือ่ 1 แห่ง 135,800,000           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 970,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 291,000,000           บาท
เงนิงบประมาณ 679,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 135,800,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 485,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 58,200,000             บาท
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(5) โครงการจา้งทีป่รกึษาควบคมุการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งท่อขนส่งนํา้
    ใตถ้นนพระรามที ่6 จากคลองสามเสนลงสู่อโุมงคใ์ตค้ลองบางซือ่ 1 แห่ง 3,600,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 6,400,000              บาท

(6) งานก่อสรา้งระบบระบายนํา้ในแนวเสน้ทางรถไฟความเรว็สูง
    เชื่อมสามสนามบนิ (โครงสรา้งยกระดบั) ช่วงจากซอยระนอง 1 
    ถงึสนามบนิดอนเมอืง 17,010,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 94,500,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 9,450,000              บาท
เงนิงบประมาณ 85,050,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,010,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 68,040,000             บาท

(7) งานก่อสรา้งระบบระบายนํา้ในแนวเสน้ทางรถไฟความเรว็สูง
    เชื่อมสามสนามบนิ (โครงสรา้งใตด้นิ) ช่วงจากถนนพระรามที ่6 
    ถงึซอยระนอง 1 1 แห่ง 33,480,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 186,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 18,600,000             บาท
เงนิงบประมาณ 167,400,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,480,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 133,920,000           บาท

160



แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นดิจทิลั
ตวัช้ีวดัที่ 1 : สถาบนัไอโอทีเพื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลัแห่งอนาคต
ไดร้บัการพฒันา 1 แห่ง

81,073,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 81,073,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 81,073,700             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 81,073,700             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม IoT 1 อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 อาคาร 44,403,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 101,603,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,403,300             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารนวตักรรม IoT 2 อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 อาคาร -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,360,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 272,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 158,304,300            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 679,946,900            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 249,748,800            บาท

(3) ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคอาคารนวตักรรม IoT โดยรอบ 
    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ระบบ 33,613,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 168,069,500            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,613,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,167,200             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 72,288,400             บาท

(4) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,056,500              บาท
(4.1) ค่าควบคมุงานอาคารนวตักรรม IoT 1 อาํเภอศรรีาชา 
      จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 1,712,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 4,000,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 624,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,664,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,712,000              บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการจดัตัง้สถาบนัไอโอทีเพื่อพฒันาอตุสาหกรรมดิจทิลัแห่งอนาคต
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(4.2) ค่าควบคมุงานระบบสาธารณูปโภคอาคารนวตักรรม IoT 
      โดยรอบ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 1,344,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,722,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,344,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,165,400              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,212,600              บาท

(5) ค่าควบคมุงานอาคารนวตักรรม IoT 2 อาํเภอศรรีาชา 
    จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ - บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 54,360,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,160,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,038,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,278,500             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,882,700              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 :  การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูม้าเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10
ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มข้ึน 1 แห่ง

24,078,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 24,078,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,078,000             บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 24,078,000             บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสรมิการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

162



72,900,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ               7,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 72,900,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ               7,000,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 72,900,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ               7,000,000 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 72,900,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,000,000              บาท
(1) การศึกษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบและกาํหนดรูปแบบการลงทนุ
    เพือ่พฒันาเขาพทัยาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แห่งใหม่
    ของเมอืงพทัยา อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 45,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท
(2) การศึกษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดบั
    จดุตดัถนนสุขมุวทิกบัถนนพทัยาใต ้เมอืงพทัยา อาํเภอบางละมงุ 
    จงัหวดัชลบรุี 18,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,000,000              บาท
(3) การศึกษาและออกแบบก่อสรา้งเสน้ทางจราจรพรอ้มเสน้ทางท่องเทีย่ว
    เชงินนัทนาการบนพื้นทีเ่กาะลา้น เมอืงพทัยา อาํเภอบางละมงุ 
    จงัหวดัชลบรุี 9,900,000              บาท

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เมืองพทัยา
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 4 : การพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี  และนวตักรรม
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผลติและพฒันาบคุลากรมีคณุภาพ รองรบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ/อตุสาหกรรมเป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 28,000 คน 
   1) ผูป้ระกอบการและบคุลากรในอาชีพในพื้นที่ไดร้บัการพฒันาอย่างมีคณุภาพ 
ไม่นอ้ยกว่า 17,000 คน 
   2) บคุลากรและเยาวชนในระบบการศึกษาไดร้บัการพฒันาอย่างมีคณุภาพ 
ไม่นอ้ยกว่า 11,000 คน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง

3,001,300              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,001,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,001,300              บาท
1) ค่าใชจ่้ายเพิม่ศกัยภาพผูป้ระกอบการและบคุลากรสรา้งสรรคร์องรบั
   การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,001,300              บาท

92,519,600             บาท
1. งบลงทนุ 92,519,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 92,519,600             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,519,600             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 92,519,600             บาท
(1) ชดุครภุณัฑศู์นยเ์ครอืข่ายพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสเ์พือ่
    รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC Logistics Training 
    Center)  ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 92,519,600             บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพผูป้ระกอบการและบคุลากรสรา้งสรรค์
             รองรบัการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
             เพื่อรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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22,655,300             บาท
1. งบลงทนุ 22,655,300             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 22,655,300             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,655,300             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 22,655,300             บาท
(1) ครภุณัฑโ์ครงการศูนยเ์ครอืข่ายพฒันาบคุลากรระบบขนส่งทางรางเพือ่
    เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC-Rail) 1 ชดุ 22,655,300             บาท

40,000,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 40,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,000,000             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 40,000,000             บาท

(1) ชดุจาํลองสะพานเดนิเรอืสาํหรบัการฝึกเดนิเรอื ตาํบลทุ่งสุขลา 
    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 20,000,000             บาท
(2) ชดุจาํลองหอ้งเครือ่งยนตเ์รอืสาํหรบัการฝึกควบคมุเครือ่งยนตเ์รอื 
    ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 20,000,000             บาท

46,100,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 46,100,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 46,100,000             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 46,100,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 
    รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย) 10,500,000             บาท
(2) เครือ่งจาํลองการเชื่อมเสมอืนจรงิพรอ้มวเิคราะหผ์ลการเชื่อม
    และขอ้บกพร่องจากการเชื่อม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 
    กรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 5,800,000              บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารเชื่อม พรอ้มชดุดูดควนั แขวงวงศส์วา่ง 
    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,200,000              บาท
(4) เครือ่งขึ้นรูปวงจรรวม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 
    กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 8,730,000              บาท
(5) ชดุฝึกและสาธติการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า แขวงวงศส์วา่ง 
    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 8,025,000              บาท

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
             เพื่อรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
             เพื่อรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวจิยั เทคโนโลยี และนวตักรรม
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(6) เครือ่งตดัแผงวงจรไฟฟ้าอตัโนมตั ิแขวงวงศส์วา่ง 
    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 5,250,000              บาท
(7) เครือ่งทดสอบสมบตัทิางกลระดบัไมโคร แขวงวงศส์วา่ง 
    เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,675,000              บาท
(8) เครือ่งพบัและตดัวงจรรวม แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ 
    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,920,000              บาท

75,175,500             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 75,175,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,175,500             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 75,175,500             บาท

(1) ปรบัปรงุศูนยเ์ครอืข่ายการพฒันากาํลงัคนดา้นการท่องเทีย่ว 
    ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 75,175,500             บาท

2,464,197,200         บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,464,197,200         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 135,000,000           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 135,000,000            บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 2,329,197,200         บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 1,560,500,000         บาท

(1) ระบบครภุณัฑโ์รงงานตน้แบบไบโอรไีฟเนอรี ่ตาํบลป่ายุบใน
    อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 1,143,800,000         บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 3,268,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 653,600,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,143,800,000         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,470,600,000         บาท

(2) ระบบครภุณัฑส์าํหรบัจดัตัง้ศูนยน์วตักรรมการผลติย ัง่ยนื
    ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 403,000,000            บาท
(3) ระบบประกอบโรงเรอืนปลูกพชืเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
    ภาคตะวนัออก (EECi) Phase 1A ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร์
    จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 13,700,000             บาท

มหาวทิยาลยับูรพา
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
             เพื่อรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)
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2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 768,697,200            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก Phase 1A
    ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 572,381,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 1,100,900,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 228,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 300,518,700            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 572,381,300            บาท

(2) ค่าควบคมุงานก่อสรา้งกลุม่อาคารเมอืงนวตักรรมภาคตะวนัออก
    Phase 1A ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 29,815,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,045,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,829,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,815,900             บาท

(3) ระบบประกอบอาคาร กลุม่อาคารเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
    ภาคตะวนัออก (EECi) Phase 1A  ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร์
    จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 166,500,000            บาท

9,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,500,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,500,000              บาท

4,600,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,600,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,600,000              บาท

5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,000,000              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะดา้น Industrial Internet of Things (IIoT) แบบเขม้ขน้
สาํหรบับคุลากรระดบัอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจทิลัแก่ครูและเยาวชน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหก้บัโรงเรยีน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก
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22,515,000             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 22,515,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 22,515,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 22,515,000             บาท

5,010,700              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,010,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารแนะแนวอาชพีในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1,459,700              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารจดัหางานเชงิรกุในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 3,551,000              บาท

14,736,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 14,736,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะแรงงาน เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 14,736,400             บาท

18,597,200             บาท
1. งบดาํเนินงาน 18,597,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,597,200             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 520,800                บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,589,300              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,220,300              บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 266,800                บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการยกระดบัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดิจทิลั 
             เพื่ออตุสาหกรรมอนาคต (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการมีงานทาํเพื่อรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพฒันาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อรองรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก
             ดา้นภาษา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อตุสาหกรรม
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88,510,500             บาท
1. งบลงทนุ 78,400,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 78,400,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 78,400,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 78,400,000             บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย) 2,095,000              บาท
(2) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ (ยานยนตไ์ฟฟ้า) 
    เชื่อมต่อชดุโมดูลแบบอนิเตอรแ์อคทฟีเรยีลไทม ์  
    วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง ตาํบลพมิพา อาํเภอบางปะกง 
    จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(3) ชดุปฏบิตักิารกราฟฟิก และพฒันาโปรแกรม AR  
    วทิยาลยัการอาชพีบางปะกง ตาํบลพมิพา อาํเภอบางปะกง 
    จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,800,000              บาท
(4) ชดุปฏบิตักิารคดิวเิคราะห ์STEM และ Coding พรอ้มชดุฝึก 
    17 Module วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ตาํบลเกาะขนุน 
    อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,500,000              บาท
(5) ชดุทดลองหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรมในกระบวนการผลติ  
    วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม ตาํบลเกาะขนุน อาํเภอพนมสารคาม
    จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,500,000              บาท
(6) ชดุครภุณัฑเ์กษตรในร่มอจัรยิะ(Smart Indoor farming/
    Plant Factory) วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา 
    ตาํบลเขาหนิซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 1,800,000              บาท
(7) ชดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟฟิกเพือ่ผลติภณัฑเ์กษตรออนไลน ์ 
    วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรา ตาํบลเขาหนิซอ้น 
    อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,000,000              บาท
(8) ชดุปฏบิตักิารตน้แบบ IOT วทิยาลยัเทคนคิจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) 
    ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 2,000,000              บาท
(9) ชดุปฏบิตักิารรถยนตไ์ฟฟ้าพรอ้มระบบวเิคราะห์
     เชื่อมต่อผ่านคอมพวิเตอรแ์ละแทบ็เลต็ วทิยาลยัเทคนคิจฬุาภรณ์ 
     (ลาดขวาง) ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(10) ชดุหอ้งปฏบิตักิารยานยนตไ์ฟฟ้า วทิยาลยัเทคนคิฉะเชงิเทรา 
     ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 ชดุ 5,000,000              บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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(11) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ (ยานยนตไ์ฟฟ้า) 
      เชื่อมต่อโมดูลแบบอนิเตอรแ์อคทฟี เรยีลไทม ์ 
      วทิยาลยัการอาชพีพนสันคิม ตาํบลนาเรกิ อาํเภอพนสันคิม 
      จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,950,000              บาท
(12) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยดีจิติอล วทิยาลยัการอาชพีพนสันคิม 
      ตาํบลนาเรกิ อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,105,000              บาท
(13) ชดุหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมการยานยนตไ์ฟฟ้าสมยัใหม่
     เพือ่งานอตุสาหกรรม 4.0 วทิยาลยัเทคนคิบางแสน ตาํบลหว้ยกะปิ
     อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 5,000,000              บาท
(14) ชดุปฏบิตักิารโลจสิตกิส ์วทิยาลยัอาชวีศึกษาชลบรุ ีตาํบลบา้นสวน
      อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 3,000,000              บาท
(15) ชดุปฏบิตักิาร Digital Touring On Internet  
      วทิยาลยัอาชวีศึกษาชลบรุ ีตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมอืงชลบรุ ี
      จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,000,000              บาท
(16) ชดุครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฝึกอบรมการซ่อมและบาํรงุรกัษาหุ่นยนต์
      อตุสาหกรรม 6D วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์
     (ชลบรุ)ี ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,500,000              บาท
(17) ชดุฝึกนวตักรรมแขนกลอตุสาหกรรม 3 รูปแบบ
     ในงานแมคคาทรอนกิส ์วทิยาลยัอาชวีศึกษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์
     (ชลบรุ)ี ตาํบลบา้นเก่า อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,500,000              บาท
(18) ชดุหอ้งปฏบิตักิารและทดลองระบบนวิเมตกิส ์นวิเมตกิสไ์ฟฟ้า 
     และโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร ์วทิยาลยัเทคนคิชลบรุ ี
     ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,950,000              บาท
(19) ชดุเชื่อมรางรถไฟดว้ยวธิเีทอรม์ติ วทิยาลยัเทคนคิชลบรุ ี
      ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,000,000              บาท
(20) ชดุฝึกระบบควบคมุการผลติอตัโนมตั ิวทิยาลยัเทคนคิพทัยา 
      ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,900,000              บาท
(21) ชดุปฏบิตักิาร PLC ควบคมุซอรฟ์แวรส์ถานกีระบวนการจาํลอง 3 มติิ
      วทิยาลยัเทคนคิพทัยา ตาํบลนาเกลอื อาํเภอบางละมงุ 
      จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,500,000              บาท
(22) ชดุเครือ่งมอืซ่อมโครงสรา้งชิ้นส่วนเครือ่งบนิ (Structure Repair
      Maintenance) วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี ตาํบลนาจอมเทยีน 
      อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 3,500,000              บาท
(23) เครือ่งบอนสโคปสาํหรบังานตรวจสอบเครือ่งยนต ์วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี
     ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,500,000              บาท
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(24) ชดุปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนกิสอ์จัฉรยิะและปญัญาประดษิฐ์
      เพือ่การอตุสาหกรรม วทิยาลยัการอาชพีแกลง ตาํบลกระแสบน 
      อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 ชดุ 3,000,000              บาท
(25) ชดุครภุณัฑห์อ้งเรยีนเฉพาะทางออกแบบชิ้นส่วนยานยนตส์มยัใหม่
      วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง อาํเภอเมอืงระยอง 
      จงัหวดัระยอง  1 ชดุ 2,300,000              บาท
(26) ชดุฝึกหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม 6D พรอ้มโปรแกรมจาํลองการทาํงาน
     วทิยาลยัเทคนคิบา้นค่าย ตาํบลหนองละลอก อาํเภอบา้นค่าย 
     จงัหวดัระยอง  1 ชดุ 5,000,000              บาท
(27) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยอีตัโนมตัแิละแขนกลอตุสาหกรรม
      ในกระบวนการผลติอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่  
      วทิยาลยัเทคนคิระยองตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืงระยอง 
      จงัหวดัระยอง 1 ชดุ 7,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 10,110,500             บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติและพฒันากาํลงัคนสนบัสนุนเขตพฒันาพเิศษ
   ภาคตะวนัออก 10,110,500             บาท

117,000,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 117,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 117,000,000           บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบูรณาการอบรมหลกัสูตรระยะส ัน้
   เพือ่ยกระดบัทกัษะและความสามารถบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
   ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 117,000,000            บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยเ์ครอืข่ายในการผลติและพฒันาบคุลากรสาํหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
             เพื่อรองรบัความตอ้งการของอตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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แนวทางการดาํเนินงานที่ 5 : การพฒันาเมืองอจัฉรยิะ สิ่งแวดลอ้ม และสาธารณสขุ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ยกระดบัระบบสาธารณสขุในพื้นที่ EEC สู่มาตรฐานสากล 
รองรบัความตอ้งการของประชากรในพื้นที่ 5 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ยกระดบัสภาพแวดลอ้มเมืองเดิมใหเ้ป็นเมืองอจัรยิะ อย่างนอ้ย 1 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ระบบการบรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้มชมุชนเมืองที่มีประสทิธิภาพ 1 ระบบ 
(ขยะ น้ําเสยี อากาศ)

37,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 37,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 37,000,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 37,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 37,000,000             บาท
(1) โครงการพฒันาศูนยบ์รกิารทางการแพทยร์องรบั EEC 37,000,000             บาท

(1.1) งานเพิม่ขดีความสามารถและพฒันา รพ.สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์
       เพือ่รองรบั EEC 37,000,000             บาท

(1.1.1) จดัซื้อเครือ่งเอก็ซเรยห์ลอดเลอืดและรงัสร่ีวมรกัษา 
         ชนดิแขวนเพดาน ตาํบลพลูตาหลวง อาํเภอสตัหบี 
         จงัหวดัชลบรุ ี 1 เครือ่ง 30,000,000             บาท
(1.1.2) จดัซื้อเครือ่งเอก็ซเรยเ์คลือ่นทีแ่บบดจิติอล ชนดินํา้หนกัเบา
         ตาํบลพลูตาหลวง อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 เครือ่ง 7,000,000              บาท

กระทรวงกลาโหม
กองทพัเรอื
โครงการ : โครงการพฒันาเมืองอจัฉรยิะ สิ่งแวดลอ้ม สาธารณสขุ
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127,400,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ              68,600,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 127,400,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ              68,600,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 127,400,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ              68,600,000 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 127,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 68,600,000             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร ์ศูนยพ์ทัยา   
    ตาํบลโป่ง อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 127,400,000            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 980,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 343,000,000            บาท
เงนิงบประมาณ 637,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 127,400,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 254,800,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 254,800,000            บาท

25,932,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 25,932,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,932,400             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,932,400             บาท

10,039,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,039,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนสิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
   (ระยะที ่2) พ.ศ. 2565-2569 10,039,500             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
โครงการ : โครงการบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการเมืองน่าอยู่ EEC

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ : โครงการจดัการสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอย่างยัง่ยืน
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2,527,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 2,527,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,527,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,527,000              บาท

521,254,800           บาท
1. งบลงทนุ 472,278,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 472,278,900           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 472,278,900           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 8,458,000              บาท

(1) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ถนนสาย
    เสนอแนะ สาย ฉ ตามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีพ.ศ. 2553 
    (ส่วนต่อขยายสะพานเลยีบชายทะเลเดมิ) เพือ่เป็นเสน้ทางคมนาคม
    สายรองของเมอืงชลบรุ ีบรรเทาความแออดัของการจราจรบนถนน
    สายหลกั 1 แห่ง 8,458,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,958,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,458,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 463,820,900            บาท
(1) โครงการพฒันาพื้นทีต่ามผงัเมอืงรวมเมอืงชลบรุ ีเพือ่ก่อสรา้งสะพาน
    เลยีบชายฝัง่ทะเล ช่วงที ่2 เริม่จากจดุเชื่อมถนนเขา้โรงปรบัปรงุคณุภาพนํา้
    เมอืงชลบรุถีงึถนนมนตเสว ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 130,815,300            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 404,900,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 81,144,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 101,163,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 91,777,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 130,815,300            บาท

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการจดัการสิ่งแวดลอ้มเมืองเพื่อลดกา๊ซเรอืนกระจก
             ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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(2) โครงการพฒันาตามผงัเมอืงรวมเมอืงระยอง งานปรบัปรงุระบบระบายนํา้      
     อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 110,290,400            บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 405,480,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 82,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,666,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 110,290,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 117,523,000            บาท

(3) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนเมอืงแกลง อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 58,026,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,026,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 301,973,700            บาท

(4) โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน ์และโครงสรา้งพื้นฐานพื้นทีค่ลองโสธร 
    อาํเภอเมอืฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืง
    ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง 22,800,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 73,200,000             บาท

(5) โครงการพฒันาพื้นทีช่มุชนบางเสร่และพื้นทีต่่อเนื่อง ตาํบลบางเสร่ 
    อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 13,888,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,888,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 66,111,100             บาท

(6) โครงการปรบัปรงุภมูทิศันร์มิฝัง่แม่นํา้บางปะกง และปรบัปรงุจดุจอดเรอื
    เพือ่การสญัจรทางเลอืก ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
    รายละเอยีดโครงการพฒันาพื้นที ่อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา
    เพือ่รองรบัการขยายตวัของเมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 1 แห่ง 24,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
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(7) โครงการพฒันาพื้นทีเ่ทศบาลนครระยอง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 64,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 128,000,000            บาท

(8) โครงการพฒันาพื้นทีบ่า้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 48,975,900             บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 48,975,900             บาท

(1) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนหวักญุแจ - หนองไผ่แกว้ จงัหวดัชลบรุ ี 1 แห่ง 5,902,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,597,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,902,800              บาท

(2) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 5,430,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,430,600              บาท

(3) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนทุ่งควายกนิ - กองดนิ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 5,430,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,430,600              บาท

(4) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนมะขามคู่ จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 5,430,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,430,600              บาท

(5) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมชมุชนวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 5,430,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,069,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,430,600              บาท
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(6) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมบรเิวณอตุสาหกรรม 
    และชมุชนแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 6,611,100              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,388,900              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,611,100              บาท

(7) โครงการวางและจดัทาํผงัเมอืงรวมเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 8,263,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,236,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,263,900              บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,475,700              บาท

229,288,300           บาท
1. งบลงทนุ 229,288,300           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 229,288,300           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 229,288,300           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,080,800             บาท

(1) แฟลตพกัพยาบาล 7 ชัน้ 40 ยูนติ (80 หอ้ง) เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 3,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิ
    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง 
    อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลงั 16,080,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 49,785,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,850,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,854,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,080,800             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 213,207,500            บาท
(1) อาคารอาํนวยการ ผูป่้วยนอก - อบุตัเิหต ุเป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้ 
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 10,109 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะกง 
    ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั 25,160,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 143,748,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,749,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,160,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 89,838,000             บาท

กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกแบบบูรณาการ
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(2) อาคารผูป่้วยนอกและบาํบดัรกัษา เป็นอาคาร คสล. 4 ชัน้
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 6,320 ตารางเมตร โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ
    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง ตาํบลหว้ยโป่ง
    อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 หลงั 31,813,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 106,030,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,206,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,813,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,011,000             บาท

(3) อาคารผ่าตดั อบุตัเิหต ุผูป่้วยหนกั และผูป่้วยใน เป็นอาคาร คสล.
    5 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง
    ตาํบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 1 หลงั 44,917,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 232,068,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,917,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,917,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 67,362,200             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 74,870,000             บาท

(4) อาคารอบุตัเิหตแุละโรคหวัใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชัน้
    พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 18,672 ตารางเมตร  โรงพยาบาลพทุธโสธร
    ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 หลงั 75,989,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 379,945,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,989,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,989,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,985,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 170,982,000            บาท

(5) อาคารอบุตัเิหต ุผูป่้วยนอก และผูป่้วยหนกั เป็นอาคาร คสล.
    6 ชัน้ พื้นทีใ่ชส้อยประมาณ 11,227 ตารางเมตร โรงพยาบาลแกลง 
    ตาํบลทางเกวยีน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 หลงั 35,327,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 176,635,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,327,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,327,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,651,200             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 35,330,000             บาท
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8,301,800              บาท
1. งบดาํเนินงาน 8,301,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,301,800              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครอืข่ายหน่วยงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค 1,796,900              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละจดัการความรู ้ 3,981,300              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 2,523,600              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 6 : การพฒันา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการลงทนุ
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ตวัช้ีวดัที่ 1 : มูลค่าคาํขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ไม่นอ้ยกว่า 100,000 ลา้นบาท

3,530,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 3,530,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,530,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,370,000              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 720,000                บาท
(3) วสัดสุาํนกังาน 20,000                  บาท
(4) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 600,000                บาท
(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 820,000                บาท

12,700,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,700,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธภิาพงานบรกิารจงัหวดั/อาํเภอ
เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที ่EEC 12,700,000             บาท

กรมควบคมุโรค
โครงการ : โครงการพฒันาการดาํเนินงานการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ
             ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การรรบัรูข้องประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพฒันาพื้นที่เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก รอ้ยละ 70
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร
โครงการ : โครงการสรา้งมาตรฐานการทดสอบเพื่อส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
             การบิน และหุ่นยนต์

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการพฒันาประสทิธิภาพงานบรกิารเพื่อเสรมิความมัน่คงในพื้นที่ EEC
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79,251,500             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 79,251,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 79,251,500             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 6,000,000              บาท

(1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันาระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ 
    (Big Data) ดา้นภมูปิระชากรศาสตรแ์ละบรกิารสาธารณสุขในเขตพฒันา     
    พเิศษภาคตะวนัออก แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 6,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 38,500,100             บาท

3) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบรหิารการลงทนุในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก 15,200,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบรหิารประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
เพือ่การขบัเคลือ่นยุทธศาสตรเ์ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 13,195,000             บาท

5) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการสรา้งการมสี่วนร่วมของผูน้าํภาครฐั เอกชน
และเยาวชนในการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 6,356,400              บาท

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของ
นายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
โครงการ : โครงการพฒันาและขบัเคลื่อนเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
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งบประมาณ ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 785,947,000 บาท 578,000,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ* - -
หมายเหต ุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์
        เพือ่ลดปญัหาการทจุรติในสงัคมไทย ผ่านการปลูกจติสาํนกึและสรา้งค่านิยมใหท้กุภาคสว่น
        ตระหนกัรูใ้นเรื่องความซือ่สตัยสุ์จรติ คุณธรรม จรยิธรรมและใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร
        องคก์ร ปรบัปรุงกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและเป็นธรรม รวมท ัง้ใหโ้อกาส
        ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
2. ขอบเขตการดาํเนินงาน
        2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 
          (1) หน่วยงานภาครฐัมกีารปรบัปรุงระบบ วธิกีารทาํงาน และการใหบ้รกิารประชาชน 
              เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพความโปร่งใส และลดความเสีย่งของการทจุรติ
          (2) เครอืข่ายเฝ้าระวงัมบีทบาทในการเตอืนภยัและใหข้อ้มลูเบาะแสการทจุรติ
          (3) ประชาชนมทีศันคตแิละค่านยิมไมย่อมรบัการทจุรติ
        2.2 พื้นทีด่าํเนินการ :  ท ัว่ประเทศ
3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ
        หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

        หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 11 กระทรวง (22 หน่วยงาน) 3 หน่วยงานไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

        และ 3 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

        กระทรวงหรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตร ี1 หน่วยงานของรฐัสภา



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์ 
และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

 (1)  ผลสมัฤทธิ์ : สงัคมไทยมภีาพลกัษณ์
ความซือ่สตัยส์ุจรติดขีึ้น ภาครฐัมคีวามโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ตวัชี้วดั : ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติอยู่ คะแนน 48 50
ในอนัดบั 1 ใน 57 และ/หรอืไดค้ะแนน
50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564

หน่วยนบั
ค่าเป้าหมาย
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง

     5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

ยทุธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 : 
การบรหิารจดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ
และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ
และแผนปฏรูิป

ประเทศ

ยุทธศาสตรด์า้น : การปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั
ประเด็นยุทธศาสตร ์: การต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

  ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
เป้าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
ประเด็น : การต่อตา้นการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

แผนปฏรูิปประเทศ
ดา้น : การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ
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         5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน 

 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปราม

การทจุริตแห่งชาติ 

 

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

-โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ภาครฐั (0.5000 ลบ.) 

2.ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  -โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

และประพฤตมิชิอบ (4.8958 ลบ.) 

3.ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

   -โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของ

ผูก้ระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ที ่ หรอืทจุรติต่อหนา้ทีต่าม

กฎหมายฟอกเงนิ (1.3680 ลบ.) 

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1.ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

    -โครงการปราบปรามการทจุรติ (121.3238 ลบ.) 

        

 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. กรมประชาสมัพนัธ ์

   -โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (12.8919 ลบ.) 

2. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

   -โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการป้องกนัและต่อตา้น 

เพือ่ยกระดบัประสทิธิภาพการบรหิารงานภาครฐั (3.6953 ลบ.) 

3. ส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาติ 

   -โครงการป้องกนัทจุรติประพฤตมิชิอบและส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  

(0.8961 ลบ.) 

4.ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

  -โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (0.4750 ลบ.) 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 

   -โครงการป้องกนัการทจุริตและประพฤตมิชิอบ (14.7784 ลบ.) 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

  -โครงการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม

(0.9197 ลบ.) 

กระทรวงพลงังาน 

1.กรมธุรกจิพลงังาน  

  -โครงการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการพจิารณา     

อนุมตั ิอนุญาต ประกอบธุรกิจน า้มนัเชื้อเพลงิ (0.7403 ลบ.) 

กระทรวงพาณิชย ์

1.ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 -โครงการพฒันาจติส านึกและความเขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทจุรติ  

กระทรวงพาณิชย ์(1.3300 ลบ.) 

กระทรวงมหาดไทย 

1. ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

   -โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บคุลากร 

ของกระทรวงมหาดไทย (33.1279 ลบ.) 

2. กรมการปกครอง 

   -โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลภาคประชาสงัคมในระดบัการปกครองทอ้งที่

(22.1387 ลบ.) 

3. กรมการพฒันาชุมชน 

   -โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด (14.4798 ลบ.) 

4. กรมท่ีดิน 

   -โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ กรมทีด่นิ

(1.4250 ลบ.) 

 

กระทรวงยุติธรรม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงยุติธรรม 

   -โครงการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครอง

จรยิธรรม (2.0446 ลบ.) 

กระทรวงแรงงาน 

1. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 

   -โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิชิอบ  

(2.2582 ลบ.) 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

   -โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจรติ (0.7624 ลบ.) 

2. ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

  -โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคมต่อตา้นการทจุรติดว้ยมติทิางวฒันธรรม  

และมติดิา้นสงัคม (3.4603 ลบ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

    -โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงศึกษาธิการ (5.6525 ลบ.) 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  -โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  

(96.7072 ลบ.) 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

-โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  

(10.3147 ลบ.) 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

  -โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส (9.2169 ลบ.) 

2. กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

  -โครงการประเมนิคุณภาพความโปร่งใส (0.6608 ลบ.) 

3. กรมอนามยั 

   -โครงการยกระดบัการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม  

และการป้องกนัการทจุรติ (1.0659 ลบ.) 

 

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

  -โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั

(6.5000 ลบ.) 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  - โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

และประพฤตมิชิอบ (0.3357 ลบ.) 

หน่วยงานของรฐัสภา 

1.ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

  -โครงการก าหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการก ากบัตดิตาม 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ที่รฐัใหป้ลอดจากการทจุรติ

(0.4080 ลบ.) 

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1. ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน 

   -โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

(1.3098 ลบ.) 

2. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

-โครงการป้องกนัการทจุรติ (128.8911 ลบ.) 

3. ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน 

  -โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ (3.4142 ลบ.) 

 

 

  

 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : ปลูกฝงัวธิคีิด ปลุกจติส านึก ใหม้วีฒันธรรมและพฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จรติ แนวทางที่ 1.1.2 : ป้องกนัการทจุรติและประพฤติมชิอบ   

เป้าหมายของ

แผนงานบูรณาการ 

ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดั : ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ อยู่ในอนัดบั 1 ใน 57 และ/หรอืไดค้ะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564 

แนวทางที่ 1.1.3 : ปราบปรามการทจุรติ 

ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

 70.0120 ลา้นบาท 

 

379.9004 ลา้นบาท 
งบประมาณ 

 128.0876 ลา้นบาท 

ตวัชี้วดัที ่1 จ านวนคดทีจุรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 8 

ตวัชี้วดัที ่2 คดทีจุรติในหน่วยงานลดลง 

  -จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถู่กชี้มลูเรื่องวนิยั (ทจุรติ) ลดลงรอ้ยละ 8 

  -จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัทีถู่กชี้มลูว่ากระท าการทจุรติลดลงรอ้ยละ 8 

ตวัชี้วดัที ่3 จ านวนคดทีจุรติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมอืง ลดลงรอ้ยละ 20 

 

แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ งบประมาณปี 2564 จ านวน 578.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

สว่นราชการไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

-โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั

(7.7393 ลบ.) 

หน่วยงานอสิระของรฐั 

1.ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

  -โครงการป้องกนัการทจุรติ (62.2727 ลบ.) 

 

 

ตวัชี้วดัที ่1 รอ้ยละของเดก็และเยาวชนไทยมพีฤตกิรรมทีย่ดึม ัน่ความซือ่สตัยสุ์จรติ (รอ้ยละ 48) 

ตวัชี้วดัที ่2 รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรม ค่านิยมสุจรติ มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ (รอ้ยละ 48) 

ตวัชี้วดัที ่3 รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 65 ของหน่วยงานทีป่ระเมนิ ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

ตวัชี้วดัที ่1 กระบวนการด าเนินคดทีจุรติทีจ่  าเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกนิ

กว่ากรอบเวลาปกตทิีก่ฎหมายก าหนดไม่เกนิรอ้ยละ 35                 

ตวัชี้วดัที ่2 จ านวนคดอีาญาทีห่น่วยงานไต่สวนคดทีุจรติถกูฟ้องกลบั     

ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนคดทีีส่่งฟ้อง 

หน่วยงาน 

เจา้ภาพ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 785.9470 160.9538     -              333.6371       83.4091        578.0000         -207.9470 -26.46

สาํนกันายกรฐัมนตรี 19.4369 -  -  -  17.9583 17.9583 -1.4786 -7.61

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ 14.4300 -  -  -  12.8919 12.8919 -1.5381 -10.66
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

14.4300        -               -              -                12.8919        12.8919 -1.5381 -10.66

2. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 5.0069 -  -  -  3.6953 3.6953 -1.3116 -26.20
โครงการ : โครงการสง่เสริมและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดขีองภาครฐั
ในการต่อตา้นการทุจริต

5.0069          -               -              -                -                -  -5.0069 -100.00

โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตเพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ
การบริหารงานภาครฐั

-                 -               -              -                3.6953         3.6953 3.6953          100.00   

3. สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ -  -  -  -  0.8961 0.8961 0.8961          100.00   
โครงการ : โครงการป้องกนัทุจริตประพฤติมชิอบและสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม

-                 -               -              -                0.8961         0.8961 0.8961          100.00   

4. สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ -  -  -  -  0.4750 0.4750 0.4750          100.00   
โครงการ : โครงการพฒันาเชิงรุกเพือ่การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

-                 -               -              -                0.4750         0.4750 0.4750          100.00   

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 15.5736 -  -  12.5572 2.2212 14.7784 -0.7952 -5.11
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 15.5736 -  -  12.5572 2.2212 14.7784 -0.7952 -5.11
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมชิอบ 15.5736        -               -              12.5572        2.2212         14.7784 -0.7952 -5.11

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 1.0000 0.9197 -  -  -  0.9197 -0.0803 -8.03
1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

1.0000 0.9197 -  -  -  0.9197 -0.0803 -8.03

โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริตประพฤติมชิอบ และ
สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.0000          0.9197        -              -                -                0.9197 -0.0803 -8.03

กระทรวงพลงังาน -  0.7403 -  -  -  0.7403 0.7403          100.00   
1. กรมธุรกจิพลงังาน -  0.7403 -  -  -  0.7403 0.7403          100.00   
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนินการพจิารณาอนุมตัิ อนุญาต ประกอบธุรกิจนํา้มนั
เชื้อเพลงิ

-                 0.7403        -              -                -                0.7403 0.7403          100.00   

กระทรวงพาณิชย์ 2.0000 -  -  -  1.3300 1.3300 -0.6700 -33.50
1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 2.0000 -  -  -  1.3300 1.3300 -0.6700 -33.50
โครงการ : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แขง็ของ
กลไกต่อตา้นการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

2.0000          -               -              -                1.3300         1.3300 -0.6700 -33.50

กระทรวงมหาดไทย 55.5622 38.0435 -  -  33.1279 71.1714 15.6092         28.09    
1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 42.8044 -  -  -  33.1279 33.1279 -9.6765 -22.61
โครงการ : โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสใหแ้ก่บคุลากรของกระทรวงมหาดไทย

42.8044        -               -              -                33.1279        33.1279 -9.6765 -22.61

2. กรมการปกครอง -  22.1387 -  -  -  22.1387 22.1387         100.00   
โครงการ : โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลภาคประชาสงัคม
ในระดบัการปกครองทอ้งที่

-                 22.1387       -              -                -                22.1387 22.1387        100.00   

        หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
ปี 2563

งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

        หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
ปี 2563

งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

3. กรมการพฒันาชุมชน 10.7462 14.4798 -  -  -  14.4798 3.7336          34.74    
โครงการ : โครงการพฒันาชุมชนใสสะอาด 10.7462        14.4798       -              -                -                14.4798 3.7336          34.74    

4. กรมที่ดิน 2.0116 1.4250 -  -  -  1.4250 -0.5866 -29.16
โครงการ : โครงการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกนั
ปราบปรามการทุจริตกรมที่ดนิ

2.0116          -               -              -                -                -  -2.0116 -100.00

โครงการ : โครงการสง่เสริมธรรมาภบิาล และต่อตา้น
การทุจริตประพฤติมชิอบ กรมที่ดนิ

-                 1.4250        -              -                -                1.4250 1.4250          100.00   

กระทรวงยตุิธรรม 2.8696 -  -  -  2.0446 2.0446 -0.8250 -28.75
1. สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 2.8696 -  -  -  2.0446 2.0446 -0.8250 -28.75
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทุจริต
และสง่เสริมคุม้ครองจริยธรรม

2.8696          -               -              -                2.0446         2.0446 -0.8250 -28.75

กระทรวงแรงงาน 3.1862 -               -              -                2.2582         2.2582 -0.9280 -29.13
1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน 3.1862 -               -              -                2.2582         2.2582 -0.9280 -29.13
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้น
การทุจริตประพฤติมชิอบ

3.1862          -               -              -                2.2582         2.2582 -0.9280 -29.13

กระทรวงวฒันธรรม 4.7760 -               -              3.4603         0.7624         4.2227 0.5533-          -11.59
1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 0.6900 -               -              -                0.7624         0.7624 0.0724          10.49    
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต 0.6900          -               -              -                0.7624         0.7624 0.0724          10.49    

2. ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 4.0860 -  -  3.4603 -  3.4603 -0.6257 -15.31
โครงการ : โครงการสง่เสริมเครือขา่ยทางสงัคม ต่อตา้น
การทุจริตดว้ยมติทิางวฒันธรรมและมติิดา้นสงัคม

4.0860          -               -              3.4603         -  3.4603 -0.6257 -15.31

กระทรวงศึกษาธกิาร 170.1118 96.7072       -              -                15.9672        112.6744 -57.4374 -33.76
1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 5.9500 -  -  -  5.6525 5.6525 0.2975-          -5.00
โครงการ : โครงการเครือขา่ยต่อตา้นการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธกิาร

5.9500          -               -              -                5.6525 5.6525 0.2975-          -5.00

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 154.0360 96.7072       -              -                -                96.7072 -57.3288 -37.22
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

154.0360       96.7072       -              -                -  96.7072 -57.3288 -37.22

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.1258 -  -  -  10.3147 10.3147 0.1889          1.87      
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

10.1258        -               -              -                10.3147 10.3147 0.1889          1.87      

กระทรวงสาธารณสุข 13.4125 10.9436 -  -  -  10.9436 -2.4689 -18.41
1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 12.2769 9.2169        -              -                -                9.2169 -3.0600 -24.92
โครงการ : โครงการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 12.2769        9.2169        -              -                -  9.2169 -3.0600 -24.92

2. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ -  0.6608 -  -  -  0.6608 0.6608          100.00   
โครงการ : โครงการประเมนิคุณภาพความโปร่งใส -                 0.6608        -              -                -  0.6608 0.6608          100.00   

3. กรมอนามยั 1.1356 1.0659 -  -  -  1.0659 -0.0697 -6.14
โครงการ : โครงการยกระดบัการดาํเนินงานสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกนัการทุจริต

1.1356          1.0659        -              -                -  1.0659 -0.0697 -6.14
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ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

61.0180      13.5995     -            -              7.7393       21.3388        -39.6792 -65.03

1. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ในภาครฐั

49.5890      7.0000      -            -              7.7393       14.7393        -34.8497 -70.28

โครงการ : โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั

49.5890        7.0000        -              -                7.7393         14.7393        -34.8497 -70.28

2. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ 9.7890        5.2315        -              -                -                5.2315         -4.5575 -46.56
โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

9.7890          5.2315        -              -                -                5.2315         -4.5575 -46.56

3. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 1.6400        1.3680        -              -                -                1.3680         -0.2720 -16.59
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการ
กบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที่หรือทุจริต
ต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

1.6400          1.3680        -              -                -                1.3680         -0.2720 -16.59

หน่วยงานของรฐัสภา -               -             -            0.4080       -              0.4080         0.4080          100.00   
1. สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร -               -             -            0.4080       -              0.4080         0.4080          100.00   
โครงการ : โครงการกาํหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย
ในการกาํกบัติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรฐัสภา
และเจา้หนา้ที่รฐัใหป้ลอดจากการทุจริต

-                 -               -              0.4080         -                0.4080         0.4080          100.00   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 437.0002     -             -            317.2116    -              317.2116      -119.7886 -27.41
1. สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 3.0600        -             -            1.3098       -              1.3098         -1.7502 -57.20
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

3.0600          -               -              1.3098         -                1.3098         -1.7502 -57.20

2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาติ

433.9402     -             -            312.4876    -              312.4876      -121.4526 -27.99

โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต 167.6239       -               -              121.3238      -                121.3238      -46.3001 -27.62
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริต 266.3163       -               -              191.1638      -                191.1638      -75.1525 -28.22

3. สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดิน -               -             -            3.4142       -              3.4142         3.4142          100.00   
โครงการ : โครงการสง่เสริมธรรมาภบิาลเพือ่ต่อตา้นการทุจริต -                 -               -              3.4142         -                3.4142         3.4142          100.00   
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น   785.9470           578.0000 -207.9470 -26.46

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติ   

มิชอบ

  785.9470           578.0000 -207.9470 -26.46

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 57 

และ/หรอืไดค้ะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564

             -        -   

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : ปลูกฝงัวธิคีิด ปลกุ

จติสาํนึกใหม้ีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสตัยส์จุรติ

  484.3317           379.9004 -104.4313 -21.56

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม

ที่ยดึม ัน่ความซ่ือสตัยส์จุรติ

รอ้ยละ 46 48              -        -   

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละของประชาชนที่มีวฒันธรรม ค่านิยม

สุจรติ มีทศันคติและพฤติกรรมในการต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ

รอ้ยละ 46 48              -        -   

ตวัช้ีวดัที่ 3 : รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์าร

ประเมิน ITA (รอ้ยละ 65 ของหน่วยงาน

ที่ประเมิน ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนข้ึนไป)

รอ้ยละ 50 65              -        -   

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี     19.4369            17.9583 -1.4786 -7.61

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์     14.4300            12.8919 -1.5381 -10.66

โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้น

การทุจรติและประพฤติมชิอบ

    14.4300            12.8919 -1.5381 -10.66

กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการป้องกนั

 ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ

    14.4300            12.8919 -1.5381 -10.66

ตวัชี้วดักจิกรรม : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ดาํเนนิงานการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผา่นสือ่ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง 

รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 70       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการ

ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบสาํเร็จ 

ครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ       -   90                 -  -        

1.2 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ      5.0069              3.6953 -1.3116 -26.20

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์

ที่ดขีองภาครฐัในการต่อตา้นการทุจรติ

     5.0069                  -   -5.0069 -100.00

กิจกรรม ส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดขีองภาครฐั      5.0069                  -   -5.0069 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : การตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและ

ปราบปรามทจุรติ มค่ีานยิมร่วมตา้นทจุรติและมจีติสาํนกึ

สาธารณะ

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความ
ตระหนกัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติเพือ่
ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครฐั

          -                3.6953           3.6953 100.00  

กิจกรรม สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติเพือ่ยกระดบั
ประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครฐั

          -                3.6953           3.6953 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จในการสรา้งการรบัรู ้
 ใหก้บัภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ไม่
นอ้ยกวา่

รอ้ยละ       -   80                 -  -        

1.3 สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ           -                0.8961           0.8961 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัทุจรติประพฤติมชิอบ
และส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม

          -                0.8961           0.8961 100.00  

กิจกรรม ป้องกนัทุจรติประพฤติมชิอบและส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม

          -                0.8961           0.8961 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของบคุลากรของสาํนกังาน
ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิมทีศันคต ิค่านยิมไมย่อมรบัการ
ทจุรติ สามารถแยกแยะระหวา่งผลประโยชนส์่วนตนและ
ผลประโยชนส์ว่นรวม

รอ้ยละ       -   80                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลคะแนนเฉลีย่ระดบัคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการดาํเนนิงาน (ITA) ของสาํนกังาน
ทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

รอ้ยละ       -   85                 -  -        

1.4 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ           -                0.4750           0.4750 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเชงิรุกเพือ่การป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ

          -                0.4750           0.4750 100.00  

กิจกรรม การพฒันาเพือ่ยกระดบัการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน สศช.

          -                0.4750           0.4750 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนนิงานของหน่วยงานของภาครฐัของ 
สศช. ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ       -   80                 -  -        

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์     15.5736            14.7784 -0.7952 -5.11

2.1 กรมกิจการเดก็และเยาวชน     15.5736            14.7784 -0.7952 -5.11

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

    15.5736            14.7784 -0.7952 -5.11

กิจกรรม ปลูกจติสาํนึกการเป็นพลเมอืงที่ดมีี
วฒันธรรมสุจรติในกลุม่เดก็และเยาวชน

    15.5736            14.7784 -0.7952 -5.11
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิค่านยิม ความรู ้ความเขา้ใจดา้นการป้องกนัการ
ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

คน 23,000 23,000                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละเดก็และเยาวชนมสี่วนร่วมใน
การป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ 80 80                 -  -        

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม

     1.0000              0.9197 -0.0803 -8.03

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

     1.0000              0.9197 -0.0803 -8.03

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

     1.0000              0.9197 -0.0803 -8.03

กิจกรรม การสรา้งค่านิยมไม่ทนต่อการทุจรติ ปลูก
จติคิดพอเพยีง

     0.9650              0.7709 -0.1941 -20.11

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของบคุลากรเป้าหมายของ อว.
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการป้องกนัและต่อตา้น
การทจุรติ

รอ้ยละ 80 85                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของบคุลากรทีอ่ยู่ในกลุม่เสีย่ง
ทีผ่่านการเขา้ร่วมกจิกรรม มทีศันคตแิละค่านยิมทีด่ไีม่
ยอมรบัการทจุรติ

รอ้ยละ 85 90                 -  -        

กิจกรรม การสรา้งสงัคมโปร่งใส เพือ่พฒันาและ
ยกระดบัค่า ITA ของกระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

     0.0350              0.1488           0.1138 325.14  

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั

รอ้ยละ 80 80                 -  -        

4. กระทรวงพลงังาน           -                0.7403           0.7403 100.00  

4.1 กรมธุรกิจพลงังาน           -                0.7403           0.7403 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต 
ประกอบธุรกิจนํา้มนัเชื้อเพลงิ

          -                0.7403           0.7403 100.00  

กิจกรรม การยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏบิตัิงานและใหบ้รกิารประชาชน

          -                0.7403           0.7403 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : มแีผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติใน
กระบวนการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตการประกอบธุรกจิ
นํา้มนัเชื้อเพลงิจาํนวน

กระบวนงาน       -   2                 -  -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

5. กระทรวงพาณิชย์      2.0000              1.3300 -0.6700 -33.50

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์      2.0000              1.3300 -0.6700 -33.50

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความ

เขม้แขง็ของกลไกต่อตา้นการทุจรติ กระทรวงพาณิชย์

     2.0000              1.3300 -0.6700 -33.50

กิจกรรม พฒันาเชงิรุกดา้นการป้องกนัการทุจรติ

และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

     2.0000              1.3300 -0.6700 -33.50

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม

โครงการพฒันาจติสาํนกึและความเขม้แขง็ของกลไก

ต่อตา้นการทจุรติ กระทรวงพาณิชย์

ราย 1,300 1,052                 -  -        

6. กระทรวงมหาดไทย     55.5622            71.1714          15.6092 28.09   

6.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย     42.8044            33.1279 -9.6765 -22.61

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 

และความโปร่งใสใหแ้ก่บุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทย

    42.8044            33.1279 -9.6765 -22.61

กิจกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและ

คุณธรรมในระดบัจงัหวดั

    27.7602            20.8201 -6.9401 -25.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรไดร้บัการปลูกฝงั

คณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ี

คน 40,000 27,360                 -  -        

กิจกรรม สนบัสนุนการปลูกจติสาํนึกจรยิธรรมและ

คุณธรรมของกระทรวงมหาดไทย

    15.0442            12.3078 -2.7364 -18.19

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรไดร้บัการปลูกฝงั

คณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ี

คน 800 800                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : จงัหวดัมกีารทาํกจิกรรมปลูกฝงั

คณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ี

จงัหวดั 76 76                 -  -        

6.2 กรมการปกครอง           -              22.1387          22.1387 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลภาค

ประชาสงัคมในระดบัการปกครองทอ้งที่

          -              22.1387          22.1387 100.00  

กิจกรรม ยกระดบัธรรมาภบิาลภาคประชาสงัคมใน

ระดบัการปกครองทอ้งที่

          -              22.1387          22.1387 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรม 

ค่านยิมสุจรติ และมทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการ

ต่อตา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ       -   48                 -  -        

6.3 กรมการพฒันาชมุชน     10.7462            14.4798           3.7336 34.74   

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาชมุชนใสสะอาด     10.7462            14.4798           3.7336 34.74   

กิจกรรม พฒันาชมุชนใสสะอาด     10.7462            14.4798           3.7336 34.74   

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์าร

ประเมนิพฒันาชมุชนใสสะอาด

รอ้ยละ       -   60                 -  -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของคะแนนการประเมนิ
คณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนนิงาน (Integrity
 & Transparency Assessment: ITA) ของกรมการ
พฒันาชมุชน

รอ้ยละ 86 86                 -  -        

6.4 กรมที่ดนิ      2.0116              1.4250 -0.5866 -29.16

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
และป้องกนัปราบปรามการทุจรติ
กรมที่ดนิ

     2.0116                  -   -2.0116 -100.00

กิจกรรม เสรมิสรา้งสมรรถนะบุคลากรกรมที่ดนิ ใน
การต่อตา้นการทุจรติและปลูกจติสาํนึกสู่การเป็น
ขา้ราชการที่ดี

     2.0116                  -   -2.0116 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการแต่
ละจงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการผ่าน
เกณฑก์ารทดสอบ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะเวลาการดาํเนนิงานแลว้เสร็จ 
ตามแผนงานทีก่าํหนดไว ้

รอ้ยละ 100       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่
ไดร้บั

รอ้ยละ 100       -                   -  -        

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาล และ
ต่อตา้นการทุจรติประพฤติมชิอบ กรมที่ดนิ

          -                1.4250           1.4250 100.00  

กิจกรรม เสรมิสรา้งความรูแ้ละจติสาํนึกในการ
ป้องกนัการทุจรติและประพฤติมชิอบ

          -                1.4250           1.4250 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : หน่วยงานกรมทีด่นิส่วนกลางและสว่น
ภมูภิาคมกีารพฒันาดา้นการป้องกนัการทจุรติครบทกุ
หน่วยงาน

รอ้ยละ       -   100                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการผ่านเกณฑก์าร
ทดสอบ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ       -   80                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะเวลาการดาํเนนิงานแลว้เสร็จตาม
แผนงานทีก่าํหนดไว ้

รอ้ยละ       -   100                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่
ไดร้บั

รอ้ยละ       -   100                 -  -        

7. กระทรวงยุติธรรม      2.8696              2.0446 -0.8250 -28.75

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม      2.8696              2.0446 -0.8250 -28.75

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบบรหิารเพือ่
ต่อตา้นการทุจรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

     2.8696              2.0446 -0.8250 -28.75

กิจกรรม พฒันาระบบบรหิารเพือ่ต่อตา้นการทุจรติ
และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม

     2.8696              2.0446 -0.8250 -28.75
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนขอ้เสนอแนะ/มาตรการป้องกนั
ปราบปรามการทจุรติและส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม 
อย่างนอ้ย

มาตรการ 2 2                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสของสาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม 
ไมต่ํา่กวา่

รอ้ยละ 85 87                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
ในคณุภาพการใหบ้รกิารและผลการดาํเนนิงานของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม

รอ้ยละ 85 85                 -  -        

8. กระทรวงแรงงาน      3.1862              2.2582 -0.9280 -29.13

8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน      3.1862              2.2582 -0.9280 -29.13

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและ
ต่อตา้นการทุจรติประพฤติมชิอบ

     3.1862              2.2582 -0.9280 -29.13

กิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นไทยใหใ้ส
สะอาด ปราศจากการทุจรติ (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)

     0.4694              0.3638 -0.1056 -22.50

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม
กระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทยใหใ้สสะอาด
 ปราศจากการทจุรติ

คน 150 110                 -  -        

กิจกรรม พฒันาการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาํเนินงานของกระทรวงแรงงานเพือ่
ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

     0.1486              0.1088 -0.0398 -26.78

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบคุลากรไดร้บัการเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นคณุธรรมและความโปร่งใสใหม้ี
ความเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

คน 100 70                 -  -        

กิจกรรม สนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการต่อตา้นการทุจรติ ดวงตาแรงงาน

     2.5682              1.7856 -0.7826 -30.47

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเครอืขา่ยแรงงานไดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
 ระดบัพื้นที่

คน 500 330                 -  -        

9. กระทรวงวฒันธรรม      4.7760              4.2227 -0.5533 -11.59

9.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม      0.6900              0.7624           0.0724 10.49   

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมและ
ค่านิยมสุจรติ

     0.6900              0.7624           0.0724 10.49   

กิจกรรม การสรา้งและพฒันาเครอืข่ายพรอ้มระบบ
บรหิารที่ส่งเสรมิสนบัสนุนการมสี่วนร่วมดาํเนินการ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ และประพฤติมชิอบ

     0.6900              0.7624           0.0724 10.49   
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : ประชาชนกลุม่เป้าหมายและ
เครอืขา่ยเฝ้าระวงัการทจุรติมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัวฒันธรรม ค่านยิมสุจรติ และการต่อตา้น
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

คน 250 250                 -  -        

9.2 ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน)      4.0860              3.4603 -0.6257 -15.31

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสงัคม 
ต่อตา้นการทุจรติดว้ยมติิทางวฒันธรรมและมติิดา้น
สงัคม

     4.0860              3.4603 -0.6257 -15.31

กิจกรรม ส่งเสรมิสนบัสนุนการป้องกนัการต่อตา้น
ทจุรติ

     4.0860              3.4603 -0.6257 -15.31

ตวัชี้วดักจิกรรม : มวีทิยากรกระบวนการส่งเสรมิชมุชน
เขม้แขง็ และวทิยากรตวัคูณในการสรา้งการป้องกนัการ
ทจุรติเชงิรุก

คน 860 650                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : วทิยากรส่งเสรมิคณุธรรม คดิ
แยกแยะผลประโยชนส์ว่นตวัและผลประโยชนส์่วนรวม 
ความเป็นพลเมอืง ความอาย และไมท่นต่อการทจุรติ 
สามารถเผยแพร่ และสรา้งสรรคก์จิกรรมรณรงคแ์ละ
ส่งเสรมิคณุธรรม ในองคก์รตนเอง (เทยีบจากฐาน
วทิยากรตน้แบบ 100 คน)

รอ้ยละ 20 20                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : สามารถดาํเนนิการไดต้ามระยะเวลาที่
กาํหนดไวใ้นแผน

รอ้ยละ 100 100                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใชจ่้ายงบประมาณทีว่างไว ้

รอ้ยละ 100 100                 -  -        

10. กระทรวงศึกษาธกิาร   170.1118           112.6744 -57.4374 -33.76

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร      5.9500              5.6525 -         0.2975 -5

โครงการที่ 1 : โครงการเครอืข่ายต่อตา้นการทุจรติ 
กระทรวงศึกษาธกิาร

     5.9500              5.6525 -         0.2975 -5

กิจกรรม สรา้งกลไกป้องกนัการทุจรติใหเ้ขม้แขง็
และมปีระสทิธภิาพ

     5.9500              5.6525 -         0.2975 -5

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่อตา้นการ
ทจุรติและส่งเสรมิคณุธรรม

คน 5,000 5,000                 -  -        

10.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน   154.0360            96.7072 -57.3288 -37.22

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม
 และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

  154.0360            96.7072 -57.3288 -37.22

กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและความ
ตระหนกัรูใ้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ

    34.2987            29.8284 -4.4703 -13.03
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563

งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของนกัเรยีนในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่พีฤตกิรรมยดึม ัน่

ความซือ่สตัยส์ุจรติ  รอ้ยละของครู ผูบ้รหิารและ

บคุลากรทางการศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่วีฒันธรรมค่านยิมสุจรติ 

มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการต่อตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100 48                 -  -        

กิจกรรม เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ

    50.5860            39.9318 -10.6542 -21.06

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีผ่า่น

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนนิงานของสถานศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ออนไลน ์(ITA Online) ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100 65                 -  -        

กิจกรรม การพฒันานวตักรรมการป้องกนัการทุจรติ

เชงิรุก

    69.1513            26.9470 -42.2043 -61.03

ตวัชี้วดักจิกรรม : ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิคณุธรรม

และความโปร่งใสในการดาํเนนิงานของสาํนกังานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาออนไลน ์(ITA Online) ประจาํปี 2564 

(ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85)ค่าคะแนนเฉลีย่การประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนนิงานของ

สถานศึกษาออนไลน ์(ITA Online) ประจาํปี 2564 

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 85 85                 -  -        

10.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา     10.1258            10.3147           0.1889 1.87     

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม

 และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

    10.1258            10.3147           0.1889 1.87     

กิจกรรม เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

     4.7798              3.2318 -1.5480 -32.39

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้รยีนและบคุลากรอาชวีศึกษา

ไดร้บัการพฒันาและเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม

คน  50,000 40,000                 -  -        

กิจกรรม พฒันาลูกเสอืช่อสะอาดต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ

     5.3460              7.0829           1.7369 32.49   

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้รยีนอาชวีศึกษาทีไ่ดร้บัการ

พฒันาใหเ้ป็นลูกเสอืช่อสะอาด

คน  5,000 35,000                 -  -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

11. กระทรวงสาธารณสุข     13.4125            10.9436 -2.4689 -18.41

11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข     12.2769              9.2169 -3.0600 -24.92

โครงการที่ 1 : โครงการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใส

    12.2769              9.2169 -3.0600 -24.92

กิจกรรม เสรมิสรา้งพฤติกรรม จรยิธรรม และการ
ต่อตา้นการทุจรติ

    12.2769              9.2169 -3.0600 -24.92

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA

รอ้ยละ 90 92                 -  -        

11.2 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ           -                0.6608           0.6608 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการประเมนิคุณภาพความโปร่งใส           -                0.6608           0.6608 100.00  

กิจกรรม ปลูกฝงัวธิคีิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตวัและผลประโยชนส์ว่นรวม

          -                0.6608           0.6608 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดักรม
สนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ผา่นเกณฑ์
การประเมนิ ITA

รอ้ยละ       -   90                 -  -        

11.3 กรมอนามยั      1.1356              1.0659 -0.0697 -6.14

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัการดาํเนินงาน
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติ

     1.1356              1.0659 -0.0697 -6.14

กิจกรรม พฒันามาตรฐานดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินงานของกรมอนามยั

     1.1356              1.0659 -0.0697 -6.14

ตวัชี้วดักจิกรรม : การพฒันามาตรฐานคณุธรรมและ
ความโปร่งใสตามเกณฑก์ารประเมนิ ITA

ราย 120       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม 
มวีฒันธรรม ค่านยิมซือ่สตัย ์สจุรติ มทีศันคตแิละ
พฤตกิรรมในการต่อตา้นทจุรติประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ       -   90                 -  -        

12. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

     7.5522              6.8357 -0.7165 -9.49

12.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติในภาครฐั

     3.0000              6.5000           3.5000 116.67  

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั

     3.0000              6.5000           3.5000 116.67  

กิจกรรม สรา้งจติสาํนึกและปลูกฝงัความซื่อสตัย์
สุจรติ

     3.0000              6.5000           3.5000 116.67  
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรม
ค่านยิมสุจรติ มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการต่อตา้น
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ       -   48                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA ( 85 คะแนนขึ้นไป) ภายใตก้ารกาํกบั
ตดิตามของสาํนกังาน ป.ป.ท.

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเครอืขา่ยภาครฐัและภาค
ประชาสงัคมเขา้มามสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาการทจุรติ

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

12.2 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ      4.5522              0.3357 -4.2165 -92.63

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ

     4.5522              0.3357 -4.2165 -92.63

กิจกรรม การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

     4.5522              0.3357 -4.2165 -92.63

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสการดาํเนนิงานภาครฐั (ITA) ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 75 85                 -  -        

13. หน่วยงานของรฐัสภา           -                0.4080           0.4080 100.00  

13.1 สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร           -                0.4080           0.4080 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการกาํหนดแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมายในการกาํกบัติดตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมของสมาชกิรฐัสภาและเจา้หนา้ที่รฐัใหป้ลอด
จากการทุจรติ

          -                0.4080           0.4080 100.00  

กิจกรรม สรา้งกลไกป้องกนัการทุจรติ           -                0.4080           0.4080 100.00  
ตวัชี้วดักจิกรรม : ศูนยป์ระมวลขอ้มลูการตดิตามและ
ประเมนิผลการนาํนโยบายไปปฏบิตัิ

ศูนย์       -   1                 -  -        

14. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ   188.8507           133.6151 -55.2356 -29.25

14.1 สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ      3.0600              1.3098 -1.7502 -57.20

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดนิ

     3.0600              1.3098 -1.7502 -57.20

กิจกรรม การเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเงนิ
แผ่นดนิและทรพัยส์นิของรฐั

     3.0600              1.3098 -1.7502 -57.20

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 5,000 600                 -  -        
14.2 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาติ

  185.7907           128.8911 -56.8996 -30.63

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติ   185.7907           128.8911 -56.8996 -30.63

กิจกรรม สรา้งจติสาํนึก และเสรมิสรา้งให ้
ทกุภาคส่วนมพีฤติกรรมไม่ยอมรบัการทุจรติ

    23.7511            15.0981 -8.6530 -36.43
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนหน่วยงานทีน่าํหลกัสูตร
ตา้นทจุรติไปใช ้

หน่วยงาน 200 200                 -  -        

กิจกรรม เสรมิสรา้ง สนบัสนุนหน่วยงานภาครฐัและ
รฐัวสิาหกิจในการประเมนิคุณธรรมความโปร่งใสใน
การดาํเนินงาน

    84.0829            61.1354 -22.9475 -27.29

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนหน่วยงานทีเ่ขา้การประเมนิ ITA หน่วยงาน 8,299 8,299                 -  -        

กิจกรรม พฒันาและสรา้งการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการป้องกนัและป้องปรามการทุจรติ

    77.9567            52.6576 -25.2991 -32.45

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนกลุุม่เป้าหมายทีม่สี่วนร่วมใน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

คน 44,700 14,750                 -  -        

14.3 สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ           -                3.4142           3.4142 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพือ่
ต่อตา้นการทุจรติ

          -                3.4142           3.4142 100.00  

กิจกรรม ส่งเสรมิธรรมาภบิาลเพือ่ต่อตา้นการทุจรติ           -                3.4142           3.4142 100.00  
ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรม 
ค่านยิมสุจรติ มทีศันคตแิละพฤตกิรรมในการต่อตา้น
การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

รอ้ยละ       -   48                 -  -        

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : ป้องกนัการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

  127.1146            70.0120 -57.1026 -44.92

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนคดีทุจรติในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 6 8                 -  -        

ตวัช้ีวดัที่ 2 : คดีทจุรติในหน่วยงานลดลง
 -จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ถกูช้ีมูลเรื่องวนิยั    
(ทจุรติ) ลดลง
 -จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูช้ีมลูว่ากระทํา   
 การทุจรติลดลง

รอ้ยละ 6 8                 -  -        

ตวัช้ีวดัที่ 3 : จาํนวนคดีทจุรติที่เกี่ยวขอ้งกบัผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง ลดลง

รอ้ยละ 15 20                 -  -        

1. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

    46.5890              7.7393 -38.8497 -83.39

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติในภาครฐั

    46.5890              7.7393 -38.8497 -83.39

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั

    46.5890              7.7393 -38.8497 -83.39

กิจกรรม ป้องกนัการทุจรติในภาครฐั     46.5890              7.7393 -38.8497 -83.39
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนขอ้รอ้งเรยีนเจา้หนา้ทีภ่าครฐัที่
ถกูชี้มลูเรื่องวนิยั (ทจุรติ) ลดลง

รอ้ยละ       -   8                 -  -        
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเครอืขา่ยภาครฐัและภาค
ประชาสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมในการแกป้ญัหาการทจุรติ

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่า่นเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA ( 85 คะแนนขึ้นไป) ภายใตก้ารกาํกบั
ตดิตามของสาํนกังาน ป.ป.ท.

รอ้ยละ 80       -                   -  -        

2. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ     80.5256            62.2727 -18.25 -22.67

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแห่งชาติ

    80.5256            62.2727 -18.25 -22.67

โครงการที่ 1 : โครงการป้องกนัการทุจรติ     80.5256            62.2727 -18.25 -22.67

กิจกรรม การพฒันาบุคลากรในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ

    24.8470            16.0411 -8.81 -35.44

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการของการพฒันา
บคุลากรในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

โครงการ 14 9                 -  -        

กิจกรรม เสนอมาตรการ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ
และพฒันากลไกการป้องกนัการทุจรติใหเ้ขม้แขง็

    40.3811            30.9341 -9.45 -23.39

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงการทีด่าํเนนิงานเกี่ยวกบั
มาตรการ แนวทาง ความเหน็ และขอ้เสนอแนะดา้น
ป้องกนัการทจุรติ

โครงการ 98 88                 -  -        

กิจกรรม ตรวจสอบทรพัยส์นิและหน้ีสนิของผุูม้ี
หนา้ที่ยืน่บญัชี

    15.2975            15.2975                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนบญัชทีรพัยส์นิและหนี้สนิที่
ตรวจสอบ

บญัชี 30,952 36,888                 -  -        

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.3 : ปราบปรามการทุจรติ   174.5007           128.0876 -46.41 -26.60

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กระบวนการดําเนินคดีทุจรติที่จาํเป็นตอ้ง
ขยายระยะเวลาเกนิกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมาย กาํหนดไม่เกนิ

รอ้ยละ 50 35                 -  -        

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจรติ
ถกูฟ้องกลบัไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของจาํนวนคดีที่สง่ฟ้อง

รอ้ยละ 6 5                 -  -        

1. ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
นายกรฐัมนตรี

     6.8768              6.7638 -         0.1130 -1.64

1.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติในภาครฐั

          -                0.5000           0.5000 100.00  

โครงการที่ 1 : โครงการเสรมิสรา้ง พฒันา เพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั

          -                0.5000           0.5000 100.00  
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564  เพิ่ม/ลด

จากปี 2563
งบประมาณ งบประมาณ

กิจกรรม ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั           -                0.5000           0.5000 100.00  

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนคดอีาญาทีห่น่วยงานไต่สวน
คดทีจุรติถกูฟ้องกลบัไมเ่กนิ (รอ้ยละ 5) ของคดทีีส่่งฟ้อง

รอ้ยละ       -   5                 -  -        

1.2 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ      5.2368              4.8958 -0.3410 -6.51

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ

     5.2368              4.8958 -0.3410 -6.51

กิจกรรม การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบ

     5.2368              4.8958 -0.3410 -6.51

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปร่งใสการดาํเนนิงานภาครฐั (ITA) ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 75 85                 -  -        

1.3 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ      1.6400              1.3680 -0.2720 -16.59

โครงการที่ 1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่
ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อ
ตาํแหน่งหนา้ที่หรอืทุจรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมาย    
ฟอกเงนิ

     1.6400              1.3680 -0.2720 -16.59

กิจกรรม สบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบั
ทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที่
หรอืทุจรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

     1.6400              1.3680 -0.2720 -16.59

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเรื่องทีม่กีารดาํเนนิการกบั
ทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระทาํความผดิ

เรื่อง 10 12                 -  -        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่
คาํรอ้งต่อศาล เทยีบกบัเรื่องทีส่าํนกังาน ปปง. ส่งให ้

รอ้ยละ 98 99                 -  -        

2. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ   167.6239           121.3238 -46.3001 -27.62

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแห่งชาติ

  167.6239           121.3238 -46.3001 -27.62

โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการทุจรติ   167.6239           121.3238 -46.3001 -27.62

กิจกรรม การปราบปรามการทุจรติ   167.6239           121.3238 -46.3001 -27.62
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนเรื่องทีด่าํเนนิการดา้นการ
ตรวจสอบและไต่สวน

เรื่อง 6,185 6,565                 -  -        
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12,891,900             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 12,891,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการทุจริต
   และประพฤติมชิอบ 12,891,900             บาท

3,695,300              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 3,695,300              บาท

1) โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
   เพือ่ยกระดบัประสทิธิภาพการบริหารงานภาครฐั 3,695,300               บาท

896,100                 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 896,100                 บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เสริมสรา้งวฒันธรรม
   องคก์รตา้นทุจริต ดว้ยศาสตรพ์ระราชาและหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 244,800                 บาท
2) โครงการสรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจดา้นการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต 90,500                  บาท
3) โครงการขบัเคลือ่นประเทศไทยใหใ้สสะอาดปราศจากการทุจริต
   (Zero Tolerance & Clean Thailand ) ของสาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ 560,800                 บาท

475,000                 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 475,000                 บาท

1) โครงการเพิม่การประเมนิและยกระดบัคุณธรรม จริยธรรม
   เพือ่ตา้นทุจริตใน สศช. 475,000                 บาท

เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.1 : ปลูกฝงัวธิีคิด ปลกุจติสาํนึกใหม้ีวฒันธรรมและพฤติกรรมซ่ือสตัยส์ุจริต
ตวัช้ีวดัที่ 1 รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึม ัน่ความซ่ือสตัยส์ุจริต (รอ้ยละ 48)
ตวัช้ีวดัที่ 2 รอ้ยละของประชาชนที่มีวฒันธรรม ค่านิยมสุจริต มีทศันคติและพฤติกรรม
ในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอ้ยละ 48)
ตวัช้ีวดัที่ 3 รอ้ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITA (รอ้ยละ 65 ของหน่วยงาน
ที่ประเมิน ITA ไดค้ะแนน 85 คะแนนข้ึนไป)

สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ ์

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกัในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
เพือ่ยกระดบัประสทิธิภาพการบริหารงานภาครฐั

สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนัทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการพฒันาเชิงรุกเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ตวัช้ีวดัที่ 1 ดชันีการรบัรูก้ารทุจริต อยู่ในอนัดบั 1 ใน 57 และ/หรือไดค้ะแนน 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ.2564
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14,778,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,557,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,557,200             บาท
1) เงนิอุดหนุนสภาเดก็และเยาวชนเพือ่จดักิจกรรมป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 12,557,200             บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 2,221,200              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติสาํนึกการเป็นพลเมอืงที่ดมีวีฒันธรรมสุจริต
ในกลุม่เดก็และเยาวชน 2,221,200               บาท

919,700                 บาท
1. งบดําเนินงาน 919,700                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 919,700                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การดาํเนินงานสรา้งค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต
    ปลูกจติคิดพอเพยีง 770,900                 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายเพือ่การดาํเนินงานพฒันาและยกระดบัการประเมนิคุณธรรม
    และความโปร่งใส 148,800                 บาท

740,300                 บาท
1. งบดําเนินงาน 740,300                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 740,300                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินการ
    พจิารณาอนุมตัิ อนุญาต ประกอบธุรกิจนํา้มนัเชื้อเพลงิ 740,300                 บาท

1,330,000              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 1,330,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาจติสาํนึกและความเขม็แขง็ของกลไก
ต่อตา้นการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ 1,330,000               บาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงพลงังาน
กรมธุรกจิพลงังาน
โครงการ : โครงการยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการพจิารณาอนุมตั ิ
อนุญาต ประกอบธุรกจิน้ํามนัเช้ือเพลงิ

กระทรวงพาณิชย์
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
โครงการ : โครงการพฒันาจติสาํนึกและความเขม้แข็งของกลไกต่อตา้นการทุจริต กระทรวงพาณิชย์

204



33,127,900             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 33,127,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
   ของกระทรวงมหาดไทย 30,149,200             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการปลูกจติสาํนึกจริยธรรมและคุณธรรมใหก้บับุคลากรภาครฐั
   ของกระทรวงมหาดไทย 2,978,700               บาท

22,138,700             บาท
1. งบดําเนินงาน 22,138,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,138,700             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 22,138,700             บาท

14,479,800             บาท
1. งบดําเนินงาน 14,479,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,479,800             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,479,800             บาท

1,425,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,425,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,425,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,425,000               บาท

2,044,600              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 2,044,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทุจริตและส่งเสริม
   คุม้ครองจริยธรรม 2,044,600              บาท

กระทรวงมหาดไทย
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
โครงการ : โครงการสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใหแ้ก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการยกระดบัธรรมาภบิาลภาคประชาสงัคมในระดบัการปกครองทอ้งที่

กรมการพฒันาชุมชน
โครงการ : โครงการพฒันาชุมชนใสสะอาด

กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภบิาล และต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมที่ดิน

กระทรวงยุติธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบริหารเพือ่ต่อตา้นการทุจริตและส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรม
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2,258,200              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 2,258,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขบัเคลือ่นประเทศไทย
ใหใ้สสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 363,800                 บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการสนบัสนุนและสรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อตา้นการทุจริต ดวงตาแรงงาน 1,785,600               บาท

3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินโครงการพฒันาการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาํเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่ยกระดบัค่าดชันีการรบัรูก้ารทุจริต 108,800                 บาท

762,400                 บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 762,400                 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต 762,400                 บาท

3,460,300              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,460,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,460,300              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,460,300              บาท

5,652,500              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 5,652,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ 5,652,500               บาท

96,707,200             บาท
1. งบดําเนินงาน 96,707,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 96,707,200             บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,180,200              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 90,509,800             บาท
(3) ค่ารบัรองและพธิกีาร 4,892,200              บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 125,000                บาท

กระทรวงแรงงาน
สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ

กระทรวงวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมสุจริต

ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสงัคม ต่อตา้นการทุจริตดว้ยมิติทางวฒันธรรม
และมิติดา้นสงัคม

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา
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10,314,700             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 10,314,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล
   ในสถานศึกษา 3,231,800               บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาลูกเสอืช่อสะอาดต่อตา้นการทุจริต
   และประพฤติมชิอบ 7,082,900               บาท

9,216,900              บาท
1. งบดําเนินงาน 9,216,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,216,900              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,216,900               บาท

660,800                 บาท
1. งบดําเนินงาน 660,800                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 660,800                 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 26,100                  บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 364,300                 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 262,800                 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการประชุม 7,600                    บาท

1,065,900              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,065,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,065,900              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,065,900               บาท

6,500,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 4,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,000,000               บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท
1) โครงการปลุกจติสาํนึกเจา้หนา้ที่ของรฐัตามหลกัธรรมาภบิาล
   ต่อตา้นการทุจริต 1,500,000               บาท
2) โครงการสรา้งระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครฐั 1,000,000               บาท

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ
โครงการ : โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการยกระดบัการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจริต

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุม
ดูแลของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั
โครงการ : โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั
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335,800                 บาท
1. งบดําเนินงาน 335,800                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 335,800                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 335,800                 บาท

408,000                 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 408,000                 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 408,000                 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 408,000                 บาท

1,309,800              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,309,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,309,800              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 1,309,800               บาท

128,891,100            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 128,891,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 128,891,100            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 123,141,100            บาท
2) ค่าครุภณัฑ์ 5,750,000               บาท

3,414,200              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 3,414,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,414,200              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,414,200               บาท

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยงานของรฐัสภา
สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร
โครงการ : โครงการกาํหนดแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการกาํกบัติดตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกรฐัสภาและเจา้หนา้ที่รฐัใหป้ลอดจากการทุจริต

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ
สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงนิแผ่นดิน

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริต

สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภบิาลเพือ่ต่อตา้นการทุจริต
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

7,739,300              บาท
1. งบดําเนินงาน 2,500,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,500,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,500,000               บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 5,239,300              บาท
1) โครงการประเมนิความเสีย่งการทุจริตในหน่วยงานภาครฐั 
   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,239,300               บาท

62,272,700             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 62,272,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 62,272,700             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 62,272,700             บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการป้องกนัการทุจริต

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.2 : ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตวัช้ีวดัที่ 1 จาํนวนคดีทจุริตในภาพรวมลดลง รอ้ยละ 8
ตวัช้ีวดัที่ 2 คดีทุจริตในหน่วยงานลดลง
  -จาํนวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ถกูช้ีมลูเรื่องวนิยั (ทุจริต) ลดลงรอ้ยละ 8
  -จาํนวนขอ้รอ้งเรียนเจา้หนา้ที่ภาครฐัที่ถกูช้ีมูลว่ากระทําการทุจริตลดลงรอ้ยละ 8
ตวัช้ีวดัที่ 3 จาํนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมือง ลดลงรอ้ยละ 20

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั
โครงการ : โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

500,000                 บาท
1. งบดําเนินงาน 500,000                 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 500,000                 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000                 บาท

4,895,700              บาท
1. งบดําเนินงาน 4,895,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,895,700              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 4,560,000               บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 335,700                 บาท

1,368,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,368,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,368,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 800,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 408,000                บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน 20,000                  บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง 140,000                บาท

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1.3 : ปราบปรามการทุจริต
ตวัช้ีวดัที่ 1 กระบวนการดําเนินคดีทุจริตที่จาํเป็นตอ้งขยายระยะเวลาเกนิกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมาย กาํหนดไม่เกนิรอ้ยละ 35                 
ตวัช้ีวดัที่ 2 จาํนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถกูฟ้องกลบัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
ของจาํนวนคดีที่ส่งฟ้อง

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั
โครงการ : โครงการเสริมสรา้ง พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดําเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทําความผิด
ต่อตําแหน่งหนา้ที่หรือทุจริตต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ
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121,323,800            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 121,323,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 121,323,800            บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 121,323,800            บาท

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริต
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนับสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

-   -   

822,596,800             924,314,700               

      เพือ่เตรียมความพรอ้มประชากรก่อนวยัสูงอายุเขา้สูส่งัคมสูงวยัอย่างมคีณุภาพ มคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 
      สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม สง่ผลใหผู้สู้งอายุมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

       2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 1) ประชากรก่อนวยัสูงอายุ 25 - 59 ปี 
2 ) ผูสู้งอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

       2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

-   159,736,800               
550,929,500             675,786,900               

       หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการผูสู้งอายุ

       หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 6 กระทรวง 14 หน่วยงาน



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชากรก่อนวยัสูงอายุมกีารเตรียมความพรอ้ม
เพือ่เขา้สูส่งัคมสูงวยั

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

- ตวัชี้วดั : สดัสว่นประชากรอายุ 25 ถงึ 59 ปี มกีารเตรียม
ความพรอ้มในทกุมติิ

รอ้ยละ/คน - 50/17,120,000

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

คน 6,400,000 -

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ผูสู้งอายุมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึ้น
- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุมศีกัยภาพสามารถประกอบอาชพี
และไดร้บัการจา้งงานทีเ่หมาะสมเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ/คน 73,750 2/77,000

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุอยู่ในสงัคมทีด่ ีและมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม รอ้ยละ/คน - 89.09/9,830,000
- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลอืตนเองในการทาํกจิวตัรประจาํวนั
พื้นฐานได ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ/คน 95/10,478,772 95/11,700,000

- ตวัชี้วดั : ผูสู้งอายุอาศยัในบา้นทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม รอ้ยละ/แหง่ 14.85/3,220 -
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง
5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 
 

 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 : การเสรมิสรา้ง 
และพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์
เป้าหมายที ่2.2 : คนในสงัคม 
ทกุช่วงวยัมทีกัษะ ความรู ้ 
และความสามารถเพิม่ขึ้น  
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่2.2.6 : การออม 
ส่วนบคุคลต่อรายไดพ้งึจบัจ่าย 
ใชส้อยเพิม่ขึ้น  
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่2.2.7 : ผูสู้งอายุ 
ทีอ่าศยัในบา้นทีม่สีภาพแวดลอ้ม 
ทีเ่หมาะสมเป็นรอ้ยละ 20 
เป้าหมายที ่2.4 : คนไทยมสุีขภาวะ 
ทีด่ขีึ้น 
ตวัชี้วดัเป้าหมายที ่2.4.7 : การม ี
งานทาํของผูสู้งอายุ ( อายุ 60 - 69 ปี) 
เพิม่ขึ้น 

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บท
ภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏรูิป

ประเทศ 

แผนปฏรูิปประเทศ 
ดา้นสงัคม 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม   ยุทธศาสตร ์
การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของ
แผนงาน 
บูรณาการ 

เป้าหมายท่ี 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ  
(อายุ 25 -59 ปี) มคีวามพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคม 
สูงวยั 

เป้าหมายท่ี 2 : ผูสู้งอายุมคีวามม ัน่คงทางเศรษฐกจิ 
สุขภาพ สงัคมและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเดน็ที่ 15 เรื่อง พลงัทางสงัคม 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั  

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 924.3147 ลา้นบาท  
เงนินอกงบประมาณ 159.7368 ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน  675.7869 ลา้นบาท 

 
 

 
 

 
 
 
 

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุ (อายุ 25 -59 ปี)  
มีความพรอ้มก่อนเขา้สูส่งัคมสูงวยั    
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชากรก่อนวยัสูงอายุมีความตระหนักรู ้
ต่อการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั รอ้ยละ 70 

แนวทางที่ 1 : สรา้งการตระหนักรู ้ในการเตรียมความพรอ้ม
ก่อนเขา้สูส่งัคมสูงวยั 
ตวัชี้วดั 
1. ประชากรอายุ 25-59 ปี รบัรู ้และนําไปใชใ้นการเตรียม
ความพรอ้มก่อนเขา้สูส่งัคมสูงวยัทุกมิติ รอ้ยละ 70  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. กรมประชาสมัพนัธ์

- โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ

- โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครือข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคม
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. มหาวิทยาลยัมหดิล

- โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ
กระทรวงแรงงาน 
1. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

- โครงการส่งเสรมิสวสัดกิารเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษยีณ
อย่างมคีุณภาพของประชากรวยัแรงงานอายุ 25 - 59 ปี 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมการแพทย์

- โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้วยัสูงอายุในทกุมติ ิ
1. กรมอนามยั

- โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิสุขภาพ
เพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคีณุภาพ 
รวมงบประมาณรายจา่ย 46.2590 ลา้นบาท 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ
- โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ
- โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยัและสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสม

กบัผูสู้งอายุและทกุวยั 
  - โครงการส่งเสริมชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทกุวยั 
กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั
- โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
- โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม

รวมงบประมาณรายจ่าย 396.5508 ลา้นบาท 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม
1. มหาวิทยาลยัมหดิล
- โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ
2. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)
- โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรส์ุขภาพเพือ่รองรบั

สงัคมผูสู้งอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
- โครงการสรา้งเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ
2. กรมการแพทย์
- โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- โครงการพฒันาและสรา้งเสริมศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ

4. กรมอนามยั
- โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ

รวมงบประมาณรายจ่าย 414.4747 ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ 159.7368 ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน    
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

เป้าหมายที่ 2 : ผูสู้งอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สุขภาพ สงัคมและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูสู้งอายุมีงานทาํและมีรายได ้จาํนวน 308,000 คน 
ตวัชี้วดัที่ 2 : ผูสู้งอายุอยู่ในสงัคมที่ดีและไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม 643,695 คน และมีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 15,509 แห่ง  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ผูสู้งอายุเขา้ถึงระบบการดูแลสุขภาพจาํนวน 11.7 ลา้นคน

แนวทางที่ 3 : พฒันาเครอืข่ายการคุม้ครองทางสงัคมและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
สิง่อาํนวยความสะดวก 
ตวัชี้วดั 
1. พฒันาผูสู้งอายุและสรา้งเครอืข่ายความคุม้ครองทางสงัคม 148,545 คน
2. ที่อยู่อาศยั และสถานที่สาธารณะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ
3,220 แห่ง

แนวทางที่ 4 : พฒันาระบบการดูแลสุขภาพ และนวตักรรม 
ตวัชี้วดั 
1. มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวตักรรม 4 ระบบ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. สถาบนัวิทยาลยัชุมชน

- โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํและมรีายไดข้องผูสู้งอายุ
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. สาํนักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั
- โครงการ Coding เพือ่ผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน 
1. กรมการจดัหางาน
- โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ
2. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
- โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาส

ในการประกอบอาชีพ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 67.0302 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2 : เสรมิสรา้งทกัษะ  ดา้นอาชีพในการดํารงชีวิต 
อย่างมัน่คง 
ตวัชี้วดั 
1. ผูสู้งอายุไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะการมีรายได ้และมีงานทํา
จาํนวน 77,000 คน  

กองทนุการออมแห่งชาติ  
แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความ
เสมอภาคทางสงัคม 
  - โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ    
รวมงบประมาณรายจ่าย 605.7869 ลา้นบาท 

ภารกจิสนับสนุน 

หน่วยงานเจา้ภาพ :  
กรมกจิการผูสู้งอายุ 

กองทนุผูสู้งอายุ
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
- โครงการกองทุนผูสู้งอายุ 
รวมงบประมาณรายจ่าย 70.0000 ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 822.5968 204.6059     -                676.0882      43.6206        924.3147         101.7179       12.37   

สาํนักนายกรฐัมนตรี 6.0083 -  -  -  6.4180 6.4180 0.4097          6.82     

1. กรมประชาสมัพนัธ์ 6.0083 -  -  -  6.4180 6.4180 0.4097          6.82     
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

6.0083           -              -               -               6.4180         6.4180           0.4097          6.82    

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 299.5992 47.9857 -  273.0018 -  320.9875 21.3883        7.14     
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ 299.5992 47.9857 -  273.0018 -  320.9875 21.3883        7.14     
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่าย
สรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

14.0722          9.8349        -               -               -               9.8349           4.2373-          -30.11

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคม
ของผูสู้งอายุ

205.7871        31.8274      -               183.0018      -               214.8292        9.0421          4.39    

โครงการ : โครงการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและสถานที่
สาธารณะที่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุและทุกวยั

77.5304          4.0000        -               90.0000       -               94.0000          16.4696        21.24   

โครงการ : โครงการส่งเสรมิชมุชนที่เป็นมติร
กบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทุกวยั

2.2095           2.3234        -               -               -               2.3234           0.1139          5.16    

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 242.4688 -  -  367.9435 -  367.9435 125.4747       51.75   
1. สถาบนัวิทยาลยัชมุชน -  -  -  4.0000 -  4.0000 4.0000          100.00  
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการมงีานทาํและมรีายได ้
ของผูสู้งอายุ

-                  -              -               4.0000         -               4.0000           4.0000          100.00  

2. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 1.9871 -  -  -  -  -  1.9871-          -100.00
โครงการ : โครงการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครอง
ทางสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพ
ของผูสู้งวยั

1.9871           -              -               -               -               -                  1.9871-          -100.00

3. มหาวิทยาลยัมหดิล 182.4340 -  -  236.7228 -  236.7228 54.2888        29.76   
โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 182.4340        -              -               236.7228      -               236.7228        54.2888        29.76   

4. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ -  -  -  74.9784 -  74.9784 74.9784        100.00  
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมสีภาพแวดลอ้ม
ที่เหมาะสม

-                  -              -               74.9784       -               74.9784          74.9784        100.00  

5. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) 58.0477 -  -  52.2423 -  52.2423 5.8054-          -10.00
โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
ดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

58.0477          -              -               52.2423       -               52.2423          5.8054-          -10.00

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม -  -  -  35.1429 -  35.1429 35.1429        100.00  
1. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั -  -  -  35.1429 -  35.1429 35.1429        100.00  
โครงการ :  โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาส
เป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

-                  -              -               9.3153         -               9.3153           9.3153          100.00  

โครงการ : โครงการ Coding เพือ่ผูสู้งอายุ -                  -              -               25.8276       -               25.8276          25.8276        100.00  

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

กระทรวงแรงงาน 45.1877 3.8637 -  -  37.2026 41.0663 4.1214-          -9.12
1. กรมการจดัหางาน 18.5408 -  -  -  16.7026 16.7026 1.8382-          -9.91
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํใหผู้สู้งอายุ 18.5408          -              -               -               16.7026       16.7026          1.8382-          -9.91

2. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 22.1400 -  -  -  20.5000 20.5000 1.6400-          -7.41
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุ
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

22.1400          -              -               -               20.5000       20.5000          1.6400-          -7.41

3. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 4.5069 3.8637 -  -  -  3.8637 0.6432-          -14.27
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบ
การคุม้ครองทางสงัคม

1.4483           1.1045        -               -               -               1.1045           0.3438-          -23.74

โครงการ : โครงการส่งเสรมิสวสัดกิารเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
เขา้สู่การเกษยีณอย่างมคุีณภาพของประชากรวยัแรงงาน
อายุ 25 - 59 ปี

3.0586           2.7592        -               -               -               2.7592           0.2994-          -9.79

กระทรวงสาธารณสุข 197.3848 152.7565 -  -  -  152.7565 44.6283-        -22.61
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 39.7053 35.2426 -  -  -  35.2426 4.4627-          -11.24
โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสุขภาพ
เพือ่รองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ

39.7053          35.2426      -               -               -               35.2426          4.4627-          -11.24

2. กรมการแพทย์ 20.3279 26.3728 -  -  -  26.3728 6.0449          29.74   
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึระบบ
และนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

20.3279          21.6472      -               -               -               21.6472          1.3193          6.49    

โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน 
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายุในทุกมติิ

-                  4.7256        -               -               -               4.7256           4.7256          100.00  

3. กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 4.2375 1.9805 -  -  -  1.9805 2.2570-          -53.26
โครงการ : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพ
คนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ

4.2375           1.9805        -               -               -               1.9805           2.2570-          -53.26

4. กรมอนามยั 133.1141 89.1606 -  -  -  89.1606 43.9535-        -33.02
โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายุ 117.2807        75.1393      -               -               -               75.1393          42.1414-        -35.93
โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูสุ้ขภาวะและส่งเสรมิ
สุขภาพ เพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

15.8334          14.0213      -               -               -               14.0213          1.8121-          -11.44

สภากาชาดไทย 31.9480 -  -  -  -  -  31.9480-        -100.00
1. สภากาชาดไทย 31.9480 -  -  -  -  -  31.9480-        -100.00
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

31.9480          -              -               -               -               -                  31.9480-        -100.00
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น           822.5968           924.3147 101.7179        12.37    

เป้าหมายที่ 1 : ประชากรกอ่นวยัสูงอาย ุ
(อาย ุ25 -59 ปี) มีความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยั

           40.9596            46.2590            5.2994 12.94    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชากร (อาย ุ50 – 59 ปี) มีการเตรยีมการ
เพื่อยามสูงอายทุุกมิติ

ลา้นคน 9.2 -

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชากรก่อนวยัสูงอายมุคีวามตระหนกัรู ้
ต่อการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

ลา้นคน - 23.97

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : สรา้งการตระหนกัรู ้ 
ในการเตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้สูส่งัคมสูงวยั

           40.9596            46.2590            5.2994 12.94    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชากรอาย ุ25-59 ปี รบัรู ้และนําไปใช้
ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยัทุกมิติ

รอ้ยละ - 70

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชากรอาย ุ50 – 59 ปี ไดร้บัความรู ้
และความเขา้ใจก่อนเขา้สู่วยัสูงอายทุกุมิติ

รอ้ยละ 70 -

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี             6.0083             6.4180            0.4097 6.82     

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์             6.0083             6.4180            0.4097 6.82     

โครงการที ่1 : โครงการประชาสมัพนัธ์
การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

            6.0083             6.4180            0.4097 6.82     

กจิกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร
การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั

            6.0083             6.4180            0.4097 6.82     

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
การเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัสาํเร็จ 
ครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ - 90                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและ
การดาํเนินงานการเตรียมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัที่เผยแพร่ผ่านสือ่
ของกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 716 438                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและ
การดาํเนินงานการเตรียมความพรอ้ม
เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัที่เผยแพร่ผา่นสือ่
ของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง 
รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 67 -                 -   -         

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง
ของมนุษย์

           14.0722             9.8349 -4.2373 -30.11

2.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ            14.0722             9.8349 -4.2373 -30.11

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไก
เครอืข่ายสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมเพือ่รองรบั
สงัคมผูสู้งอายุ

           14.0722             9.8349 -4.2373 -30.11

กจิกรรม การเสรมิสรา้งและพฒันากลไก
เพือ่รองรบัการเขา้สูส่งัคมสูงวยั

           14.0722             9.8349 -4.2373 -30.11

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเครือขา่ยที่ไดร้บัการ
พฒันาเพือ่สง่เสริมใหป้ระชากรมคีวามม ัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสงัคม

เครือขา่ย 2,767 650                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของภาคีเครือขา่ย
ดา้นผูสู้งอายุ มศีกัยภาพและเป็นพลงัในการ
เตรียมความพรอ้มประชากรเพือ่เขา้สูส่งัคมสูงวยั

รอ้ยละ 80 80                 -   -         

3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

            1.9871             8.5000            6.5129 327.76  

3.1 มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี             1.9871                  -   -1.9871 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบกลไก
การคุม้ครองทางสงัคม นวตักรรม
และเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพของผูสู้งวยั

            1.9871                  -   -1.9871 -100.00

กจิกรรม โครงการเตรยีมความพรอ้ม คน 
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งวยัอย่างมสีว่นร่วม

            1.9871                  -   -1.9871 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 150 -                 -   -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ ชุมชน 3 -                 -   -         

3.2 มหาวทิยาลยัมหดิล                  -               8.5000            8.5000 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบดูแล
สุขภาพของผูสู้งอายุ

                 -               8.5000            8.5000 100.00  

กจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาวะแบบองคร์วม                  -               8.5000            8.5000 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนในหน่วยงาน องคก์ร 
ท ัง้ภาครฐัและเอกชน เขา้ร่วมกระบวนการสง่เสริม
สุขภาพแบบองคร์วม โดยใช ้mobile application .
ในการประเมนิและติดตามสถานะทางสุขภาพ

คน - 2,000                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงแรงงาน             3.0586             2.7592 -0.2994 -9.79

4.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน             3.0586             2.7592 -0.2994 -9.79

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิสวสัดกิาร
เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารเกษยีณ
อย่างมคุีณภาพของประชากรวยัแรงงาน
อายุ 25 - 59 ปี

            3.0586             2.7592 -0.2994 -9.79

กจิกรรม สง่เสรมิสวสัดกิารแรงงานสูงอายุ
เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารเกษยีณ
อย่างมคุีณภาพ

            3.0586             2.7592 -0.2994 -9.79

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแรงงานกลุม่ผูสู้งอายุ
เป้าหมายไดร้บัการสง่เสริมสวสัดกิารแรงงาน
เพือ่เตรียมความพรอ้มเขา้สูก่ารเกษยีณ
อย่างมคีุณภาพ

คน 8,000 8,000                 -   -         

5. กระทรวงสาธารณสุข            15.8334            18.7469            2.9135 18.40   

5.1 กรมการแพทย์                  -               4.7256            4.7256 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งการรบัรู ้
ใหป้ระชาชน เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
วยัสูงอายุในทกุมติิ

                 -               4.7256            4.7256 100.00  

กจิกรรม การสรา้งศกัยภาพการดูแลประชาชน
เตรยีมความพรอ้มเขา้สูว่ยัสูงอายุ

                 -               4.7256            4.7256 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : วยัทาํงานไดร้บัการป้องกนั
และลดความเสีย่งต่อการเกิดกลุม่อาการผูสู้งอายุ
ที่มสีาเหตุจากโรคที่เกิดจากการทาํงาน

คน - 50,000                 -   -         

5.2 กรมอนามยั            15.8334            14.0213 -1.8121 -11.44

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความรอบรู ้
สุขภาวะและสง่เสรมิสุขภาพ เพือ่เตรยีมรองรบั
สงัคมสูงวยัอย่างมคุีณภาพ

           15.8334            14.0213 -1.8121 -11.44

กจิกรรม พฒันาความรอบรูด้า้นการบรโิภค
อาหาร กจิกรรมทางกาย การนอน 
และการดูแลสุขภาพช่องปาก

           15.8334            14.0213 -1.8121 -11.44

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชาชนอายุระหวา่ง 
45-59 ปี มพีฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์

คน 3,000,000 -                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชากรก่อนสูงอายุ 
(อายุ 25-59 ปี) ไดร้บัการถา่ยทอดการเตรียม
ความพรอ้มเพือ่การเป็นผูสู้งอายุที่มสุีขภาพดี

คน - 7,500,000                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ผูสู้งอายมีุความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
สุขภาพ สงัคมและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

          781.6372           878.0557          96.4185 12.34    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูสู้งอายมุีงานทําและมีรายได้ คน 231,000 308,000
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูสู้งอายอุยู่ในสงัคมที่ดีและไดร้บัการคุม้ครอง
ทางสงัคม

คน 532,395 643,695

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มสีภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม แห่ง 12,289 15,509
ตวัช้ีวดัที่ 4 : ผูสู้งอายเุขา้ถงึระบบการดูแลสุขภาพ คน 11,030,287 11,700,000
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : เสริมสรา้งทกัษะ 
ดา้นอาชีพในการดํารงชีวิตอยา่งมัน่คง

           40.6808            67.0302          26.3494 64.77    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูสู้งอายไุดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะ 
การมีรายได ้และมีงานทํา

คน 73,750 77,000

1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

                 -               4.0000            4.0000 100.00  

1.1 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  -               4.0000            4.0000 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิการมงีานทาํ
และมรีายไดข้องผูสู้งอายุ

                 -               4.0000            4.0000 100.00  

กจิกรรม การจดัการความรูแ้ละการฝึกอบรม
เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ

                 -               4.0000            4.0000 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุที่เขา้รบั
การฝึกอบรมดา้นอาชีพ

คน - 1,000                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูสู้งอายุที่เขา้ร่วมกิจกรรม

รอ้ยละ - 80                 -   -         

2. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  -              25.8276          25.8276 100.00  

2.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  -              25.8276          25.8276 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการ Coding เพือ่ผูสู้งอายุ                  -              25.8276          25.8276 100.00  

กจิกรรม Coding เพือ่ผูสู้งอายุ                  -              25.8276          25.8276 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : สรา้งและพฒันาทกัษะผูสู้งอายุ ราย - 2,500                 -   -         
3. กระทรวงแรงงาน            40.6808            37.2026 -3.4782 -8.55

3.1 กรมการจดัหางาน            18.5408            16.7026 -1.8382 -9.91

โครงการที ่1 : โครงการขยายโอกาสการมงีานทาํ
ใหผู้สู้งอายุ

           18.5408            16.7026 -1.8382 -9.91

กจิกรรม สง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระ
ใหผู้สู้งอายุ

            6.4092             5.9032 -0.5060 -7.89

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุไดร้บัการสง่เสริม
การประกอบอาชีพ และพฒันาศกัยภาพ

คน 2,580 2,580                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุมงีานทาํ มอีาชีพ 
มรีายได ้

คน 1,290 1,290                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม สง่เสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ            12.1316            10.7994 -1.3322 -10.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุไดร้บับริการ
เพือ่สง่เสริมการมงีานทาํ

คน 15,070 15,035                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุมงีานทาํ มอีาชีพ 
มรีายได ้

คน 870 835                 -   -         

3.2 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน            22.1400            20.5000 -1.6400 -7.41

โครงการที ่1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่
เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

           22.1400            20.5000 -1.6400 -7.41

กจิกรรม ฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุ
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี

           22.1400            20.5000 -1.6400 -7.41

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุเขา้รบั
การฝึกอบรมฝีมอืไดไ้มต่ํา่กวา่เป้าหมาย

คน 8,200 8,200                 -   -         

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : พฒันาเครือข่าย
การคุม้ครองทางสงัคม และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
สิง่อาํนวยความสะดวก

          286.9753           396.5508         109.5755 38.18    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาผูสู้งอายแุละสรา้งเครอืข่าย
ความคุม้ครองทางสงัคม

คน 111,300 148,545

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ที่อยู่อาศยั และสถานที่สาธารณะ
ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอายุ

แห่ง 3,220 3,220

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คง
ของมนุษย์

          285.5270           311.1526          25.6256 8.97     

1.1 กรมกจิการผูสู้งอายุ           285.5270           311.1526          25.6256 8.97     

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบ
การคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ

          205.7871           214.8292            9.0421 4.39     

กจิกรรม การเสรมิสรา้งกลไกการพฒันา
ผูสู้งอายุในชมุชน

          188.8559           199.4798          10.6239 5.63     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนภาคีเครือขา่ย
ดา้นผูสู้งอายุระดบัชุมชน เป็นกลไกการขบัเคลือ่น
ภารกิจดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ

เครือขา่ย 1,489 1,489                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติ
และสง่เสริมอาชีพผูสู้งอายุ ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง/
ก่อสรา้งใหม่

แห่ง 194 223                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเครือขา่ยที่ไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพ เป็นเครือขา่ยเขม้แขง็

รอ้ยละ 80 80                  -  -         

กจิกรรม ระบบดูแลและคุม้ครองพทิกัษส์ทิธผูิสู้งอายุ            16.9312            15.3494 -          1.5818 -9.34

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุที่สามารถเขา้ถงึระบบ
การดูแลและคุม้ครอง

คน 83,000 64,000                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูสู้งอายุที่สามารถ
เขา้ถงึระบบการดูแลและคุม้ครอง

รอ้ยละ 80 80                  -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยั
และสถานทีส่าธารณะทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุ
และทกุวยั

           77.5304            94.0000          16.4696 21.24   

กจิกรรม การปรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ
การดาํรงชวีติในสงัคมสูงวยั

           77.5304            94.0000          16.4696 21.24   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนบา้นและสถานที่
ที่ไดร้บัการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

แห่ง 3,200 4,000                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของจาํนวนบา้น
และสถานที่ที่ไดร้บัการปรบัปรุงมคีวามม ัน่คง 
ปลอดภยั

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

โครงการที ่3 : โครงการสง่เสรมิชมุชนทีเ่ป็นมติร
กบัสงัคมผูสู้งอายุและคนทกุวยั

            2.2095             2.3234            0.1139 5.16     

กจิกรรม เสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุ             2.2095             2.3234            0.1139 5.16     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานที่สาธารณะ
ที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุ
และคนทุกวยั

แห่ง 20 20                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของสถานที่สาธารณะ
ที่ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้อื้อต่อผูสู้งอายุ
และคนทุกวยั

รอ้ยละ 100 100                  -  -         

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

                 -              74.9784          74.9784 100.00  

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ

                 -              74.9784          74.9784 100.00  

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุ
มสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

                 -              74.9784          74.9784 100.00  

กจิกรรม ขยายผลการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ี
และนวตักรรมบรกิาร ในศูนยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ

                 -              74.9784          74.9784 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิาร
สงัคมผูสู้งอายุไดร้บัการติดต ัง้และใชง้านนวตักรรม 
เทคโนโลยี

แห่ง - 6                 -   -         

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม                  -               9.3153            9.3153 100.00  

3.1 สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั                  -               9.3153            9.3153 100.00  

โครงการที ่1 :  โครงการสรา้งผูสู้งวยั
และผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

                 -               9.3153            9.3153 100.00  

กจิกรรม สรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาส
เป็นกาํลงัคนดจิทิลัสูภ้ยัไซเบอร์

                 -               9.3153            9.3153 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : สรา้งผูน้าํกาํลงัคนพนัธุ ์Z คน - 2,000                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงแรงงาน             1.4483             1.1045 -0.3438 -23.74

4.1 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน             1.4483             1.1045 -0.3438 -23.74

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุ
เขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม

            1.4483             1.1045 -0.3438 -23.74

กจิกรรม สง่เสรมิสทิธหินา้ทีแ่ก่แรงงาน
สูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุม่ผูสู้งอายุ 
(60 ปีขึ้นไป)

            1.4483             1.1045 -0.3438 -23.74

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแรงงานสูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) ไดร้บัการสง่เสริมความรู ้
เก่ียวกบัสทิธหินา้ที่ตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงานนอกระบบ

คน 20,300 2,580                 -   -         

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : พฒันาระบบการดูแล
สุขภาพ และนวตักรรม

          453.9811           414.4747 -        39.5064 -8.70

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มรีะบบการดูแลสุขภาพ และนวตักรรม ระบบ - 4
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ผูสู้งอายเุขา้ถงึการบรกิารสุขภาพ คน 10,462,400 -
ตวัช้ีวดัที่ 3 : นวตักรรมและเทคโนโลยนํีามาใชดู้แลผูสู้งอายุ ผลงาน 2 -
1. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม

          240.4817           280.4651          39.9834 16.63   

1.1 มหาวทิยาลยัมหดิล           182.4340           228.2228          45.7888 25.10   

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบดูแล
สุขภาพของผูสู้งอายุ

          182.4340           228.2228          45.7888 25.10   

กจิกรรม พฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ           182.4340           228.2228          45.7888 25.10   

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบการผลติชิ้นสว่น
ฝงัในร่างกายสาํหรบัการรกัษาทางกระดูก
ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติ 4.0

ระบบการผลติ - 1                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ตน้แบบกิจกรรมดนตรีบาํบดั 
กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ สาํหรบัการพฒันา
สุขภาวะของผูสู้งวยั

ชุด - 1                  -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : การก่อสรา้งศูนยว์ทิยาการ
เวชศาสตรผู์สู้งอายุระดบัชาติ (พื้นที่สมทุรสาคร) 
แลว้เสร็จ (สะสม)

รอ้ยละ 90 95                  -  -         

1.2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์
(องคก์ารมหาชน)

           58.0477            52.2423 -5.8054 -10.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาผลติภณัฑ์
และการบรกิารดา้นชวีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
เพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

           58.0477            52.2423 -5.8054 -10.00

กจิกรรม สง่เสรมิการนาํเทคโนโลยนีวตักรรม
ดา้นชวีวทิยาศาสตรสู์ก่ารใหบ้รกิารผูสู้งอายุ

           58.0477            52.2423 -5.8054 -10.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุทีเ่ขา้ถงึ
หรือใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการดูแล
และสง่เสริมสุขภาวะที่ดขีองผูสู้งอายุ

คน 2,000 2,000                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงสาธารณสุข           181.5514           134.0096 -47.5418 -26.19

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข            39.7053            35.2426 -4.4627 -11.24

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งเสรมิระบบ
การดูแลสุขภาพเพือ่รองรบัผูสู้งอายุแบบบูรณาการ

           39.7053            35.2426 -4.4627 -11.24

กจิกรรม สรา้งเสรมิความเสมอภาค
ดา้นสุขภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

           39.7053            35.2426 -4.4627 -11.24

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุไดร้บั
การคดักรองปญัหาสุขภาพไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 70                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูสู้งอายุที่เขา้ถงึระบบ
การดูแลสุขภาพ

คน 760,000 1,000,000                 -   -         

2.2 กรมการแพทย์            20.3279            21.6472            1.3193 6.49     

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุ
เขา้ถงึระบบและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ

           20.3279            21.6472            1.3193 6.49     

กจิกรรม การพฒันาการดูแลผูสู้งอายุ            20.3279            21.6472            1.3193 6.49     

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรีายงานการติดตามดูแลผูป่้วย
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพช่องปากภายหลงัการฝงั
รากฟนัเทยีมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

คน 3,500 4,000                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุที่มภีาวะสมองเสือ่ม
เขา้ถงึระบบการดูแลรกัษาครบวงจร ตัง้แต่
การคดักรอง วนิิจฉยั และการดูแลต่อเน่ือง 
ในพื้นที่นาํร่องระยะที่ 1 A (Active)

คน 900 1,000                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุไดร้บัการคดักรอง 
ประเมนิสุขภาพและจดัการต่อดว้ยระบบ 
Aging Health Data

คน 430,000 500,000                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุที่มารบับริการ
ตามรูปแบบการจดับริการสุขภาพผูสู้งอายุ
ในแผนกผูป่้วยนอก

คน 20,000 25,000                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแล
และป้องกนัภาวะหกลม้ที่เหมาะสมกบับริบทพื้นที่

คน 500 2,400                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูป่้วยสูงอายุหลงัการผ่าตดั
และผูสู้งอายุที่มภีาวะเปราะบาง เขา้ถงึระบบ
รบัปรึกษา ระบบสง่ต่อและระบบติดตาม
การดูแลระยะกลางระหวา่งหน่วยบริการ
อื่น ๆ ในโรงพยาบาล

คน 5,100 5,500                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : บคุลากรทางการแพทย์
ที่ไดร้บัการถา่ยทอดความรูร้ะบบรบัปรึกษา
ระบบสง่ต่อและระบบติดตามการดูแลระยะกลาง

คน - 100                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุที่เขา้ทาํงาน
ไดร้บัการตรวจสุขภาพและดูแลดา้นอาชีวอนามยั

คน - 50,000                 -   -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

2.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ             4.2375             1.9805 -2.2570 -53.26

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพคนไทยกลุม่วยัผูสู้งอายุ

            4.2375             1.9805 -2.2570 -53.26

กจิกรรม พฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุในชมุชน
แบบไรร้อยต่อ

            4.2375             1.9805 -2.2570 -53.26

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบการดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชนแบบไรร้อยต่อ

ระบบ - 1                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบการดูแลผูสู้งอายุ
ในชุมชนแบบไรร้อยต่อ

แห่ง 5 -                 -   -         

2.4 กรมอนามยั           117.2807            75.1393 -42.1414 -35.93

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใสใ่จ
สุขภาพผูสู้งอายุ

          117.2807            75.1393 -42.1414 -35.93

กจิกรรม พฒันา สง่เสรมิ การเขา้ถงึระบบ
การดูแลและสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ

          117.2807            75.1393 -42.1414 -35.93

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่เขา้ถงึ
การดูแลช่องปากในะรบบบริการแบบผสมผสาน 
ท ัง้การสง่เสริม ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูสภาพ

คน 400,000 -                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุไดร้บัการประเมนิ
คดักรองสุขภาพ

คน 8,840,000 -                 -   -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบการดูแล
สุขภาพ

คน - 2,297,200                 -   -         

3. สภากาชาดไทย            31.9480                  -   -31.9480 -100.00

3.1 สภากาชาดไทย            31.9480                  -   -31.9480 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิการใชน้วตักรรม
เทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

           31.9480                  -   -31.9480 -100.00

กจิกรรม สรา้งนวตักรรมเพือ่ผูสู้งอายุ
และผูด้อ้ยโอกาส

           31.9480                  -   -31.9480 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการผลติไมเ้ทา้ช่วยเดนิ ชิ้น 8,125 -                 -   -         
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

6,418,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,418,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 6,418,000              บาท

9,834,900              บาท
1. งบดาํเนินงาน 9,834,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,834,900              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 735,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 852,000                บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 939,800                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,218,100              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 750,000                บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท
(7) ค่าสนบัสนุนการจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 4,450,000              บาท
(8) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

8,500,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 8,500,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,500,000              บาท
1) โครงการสรา้งเสรมิสุขภาวะแบบองคร์วมเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในทกุมติก่ิอนเขา้สู่สงัคมสูงวยั 8,500,000              บาท

เป้าหมาย : ประชากรก่อนวยัสูงอาย ุ(อาย ุ25 -59 ปี) มคีวามพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยั
ตวัช้ีวดั : ประชากรก่อนวยัสูงอายมุีความตระหนกัรูต่้อการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบั
สงัคมสูงวยั 23.97 ลา้นคน
แนวทางการดาํเนินงาน : สรา้งการตระหนกัรู ้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคมสูงวยั
ตวัช้ีวดั : ประชากรอาย ุ25-59 ปี รบัรู ้และนําไปใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่สงัคม
สูงวยัทกุมิติ รอ้ยละ 70
สาํนกันายกรฐัมนตรี
กรมประชาสมัพนัธ ์
โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการผูสู้งอายุ
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งพฒันากลไกเครอืข่ายสรา้งความมัน่คงทางสงัคม
เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
มหาวทิยาลยัมหดิล
โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสขุภาพของผูสู้งอายุ
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2,759,200              บาท
1. งบดาํเนินงาน 2,759,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,759,200              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 61,200                  บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 836,900                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอปุกรณ์สือ่การใหค้วามรู ้ 251,100                บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 1,180,000              บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 430,000                บาท

4,725,600              บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,725,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,725,600              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มกลุม่วยัทาํงาน 
เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการเกดิกลุม่อาการผูสู้งอายุ
ทีม่สีาเหตจุากโรคทีเ่กดิจากการทาํงาน 4,725,600              บาท

14,021,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 14,021,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,021,300             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 161,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,219,600              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,605,900              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 1,433,700              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 4,253,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 500,000                บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 327,600                บาท
(8) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 520,000                บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิสวสัดิการเพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเกษียณอย่างมีคณุภาพ
ของประชากรวยัแรงงานอาย ุ25 - 59 ปี

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการสรา้งการรบัรูใ้หป้ระชาชน เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้วยัสูงอายใุนทกุมิติ

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการสรา้งความรอบรูส้ขุภาวะและส่งเสรมิสขุภาพ เพื่อเตรยีมรองรบัสงัคมสูงวยั
อย่างมีคณุภาพ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

4,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท
1) โครงการจดัการความรูเ้พือ่ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของผูสู้งอายุ 4,000,000              บาท

25,827,600             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 25,827,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,827,600             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,827,600             บาท

16,702,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 16,702,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระใหผู้สู้งอายุ 5,903,200              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิการมงีานทาํของผูสู้งอายุ 10,799,400             บาท

20,500,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี 20,500,000             บาท

เป้าหมาย : ผูสู้งอายมุีความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สขุภาพ สงัคมและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
ตวัช้ีวดั : ผูสู้งอายมุีงานทาํและมีรายได ้308,000 คน

ตวัช้ีวดั : มีสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม 15,509 แห่ง
ตวัช้ีวดั : ผูสู้งอายเุขา้ถงึระบบการดูแลสขุภาพ 11,700,000 คน
แนวทางการดาํเนินงาน : เสรมิสรา้งทกัษะดา้นอาชีพในการดาํรงชีวติอย่างมัน่คง

ตวัช้ีวดั : ผูสู้งอายอุยู่ในสงัคมที่ดแีละไดร้บัการคุม้ครองทางสงัคม 643,695 คน

ตวัช้ีวดั : ผูสู้งอายไุดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะ การมีรายได ้และมีงานทาํ 77,000 คน

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการ Coding เพื่อผูสู้งอายุ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สถาบนัวทิยาลยัชมุชน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการมีงานทาํและมีรายไดข้องผูสู้งอายุ

กระทรวงแรงงาน
กรมการจดัหางาน
โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทาํใหผู้สู้งอายุ

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
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214,829,200           บาท
1. งบดาํเนินงาน 31,827,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,827,400             บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,245,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 2,395,900              บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,473,400              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,405,200              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,120,900              บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบคุลากรช่วยปฏบิตังิาน 540,000                บาท
(7) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมขยายผลการดาํเนนิงานธนาคารเวลา
สาํหรบัการดูแลผูสู้งอายุ 1,220,000              บาท
(8) ค่าสนบัสนุนการขบัเคลือ่นกจิกรรมส่งเสรมิความร่วมมอืเครอืข่าย
เพือ่พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ 3,150,000              บาท
(9) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมการเสรมิสรา้งกลไกการพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายุในชมุชน 8,390,000              บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการอบรมผูดู้แลผูสู้งอายุ ตามหลกัสูตรการดูแล
ผูสู้งอายุข ัน้กลาง 70 ชัว่โมง 468,400                บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการขยายผลการดาํเนนิงาน การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร
พฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย ์(เชี่ยวชาญดา้นผูสู้งอายุ) 9,068,600              บาท
(12) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 183,001,800           บาท
2.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 183,001,800           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 183,001,800           บาท

183,001,800           บาท

ตวัช้ีวดั : ที่อยู่อาศยั และสถานที่สาธารณะไดร้บัการปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ3,220 แห่ง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการผูสู้งอายุ
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมของผูสู้งอายุ

แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาเครอืข่ายการคุม้ครองทางสงัคม และปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม
สิ่งอาํนวยความสะดวก
ตวัช้ีวดั : พฒันาผูสู้งอายแุละสรา้งเครอืข่ายความคุม้ครองทางสงัคม 148,545 คน

           (1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
           รวม 214 รายการ (รวม 214 หน่วย)
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94,000,000             บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,000,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,000,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,214,200              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 194,400                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 903,800                บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 415,000                บาท
(5) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อาํนวยความสะดวก
ของผูสู้งอายุใหเ้หมาะสมและปลอดภยั 1,272,600              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 90,000,000             บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรงุซ่อมแซมบา้นผูสู้งอายุ 90,000,000             บาท
2,323,400              บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,323,400              บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,323,400              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 645,600                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 625,000                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 402,800                บาท
(4) ค่าสนบัสนุนกจิกรรมเสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอายุ 650,000                บาท

74,978,400             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 74,978,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 64,718,400             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 19,418,400             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาตน้แบบนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การดูแล
ผูสู้งอายุ ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 งาน 45,300,000             บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 10,260,000             บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 10,260,000             บาท

(1) ครภุณัฑน์วตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การดูแลผูสู้งอายุ 
ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 10,260,000             บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุที่อยู่อาศยัและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม
กบัผูสู้งอายแุละทกุวยั

โครงการ : โครงการส่งเสรมิชมุชนที่เป็นมิตรกบัสงัคมผูสู้งอายแุละคนทกุวยั

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายมุสีภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
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9,315,300              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,315,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,315,300              บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,315,300              บาท

1,104,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,104,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,104,500              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,031,500              บาท
(2) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 73,000                  บาท

228,222,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ            159,736,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 228,222,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ            159,736,800 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 204,722,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ            159,736,800 บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 204,722,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 159,736,800            บาท
(1) โครงการศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายุระดบัชาต ิ
คณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 204,722,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 889,900,000            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 ตัง้งบประมาณ 204,722,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 99,451,500             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
มหาวทิยาลยัมหดิล
โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสขุภาพของผูสู้งอายุ

แนวทางการดาํเนินงาน : พฒันาระบบการดูแลสขุภาพ และนวตักรรม
ตวัช้ีวดั : มีระบบการดูแลสขุภาพ และนวตักรรม 4 ระบบ

กระทรวงแรงงาน
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึระบบการคุม้ครองทางสงัคม

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ :  โครงการสรา้งผูสู้งวยัและผูด้อ้ยโอกาสเป็นกาํลงัคนดิจทิลัสูภ้ยัไซเบอร ์
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2) โครงการศูนยเ์ทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งมอืแพทยท์างออโธปิดกิส์ 19,500,000             บาท
3) โครงการส่งเสรมิพื้นทีช่มุชนสรา้งสรรคด์ว้ยพลงัดนตร ีสรา้งเสรมิ
กจิกรรมและประสบการณ์ดนตรทีีห่ลากหลายเพือ่การขบัเคลือ่นสงัคม
ใหเ้ขม้แขง็ และสรา้งสุขภาวะทีด่ี 4,000,000              บาท

52,242,300             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 52,242,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 52,242,300             บาท
1) เงนิอดุหนุนท ัว่ไป : เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการทีเ่ป็นรายจ่ายลงทนุ 1 รายการ 52,242,300             บาท

35,242,600             บาท
1. งบดาํเนินงาน 35,242,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,242,600             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,231,700              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 26,082,900             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 4,928,000              บาท

21,647,200             บาท
1. งบดาํเนินงาน 21,647,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,647,200             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพช่องปากพรอ้มมลูเพือ่ผูสู้งอายุแบบไรร้อยต่อ 7,310,300              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางสงัคมและระบบการดูแล
ผูสู้งอายุสมองเสือ่ม 1,169,800              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการดูแลและป้องกนัภาวะหกลม้
ในผูสู้งอายุตามบรบิทพื้นที่ 1,202,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบรกิาร
สุขภาพแต่ละระดบั เพือ่ผูสู้งอายุไดร้บัการดูแลรกัษา ส่งต่ออย่างเหมาะสม 3,344,300              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการป้องกนัโรคระดบัทตุยิภมู ิ
เพือ่ดูแลรกัษากลุม่อาการหรอืโรคทีพ่บบ่อยในผูสู้งอายุ 5,433,400              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัระบบรบัปรกึษา ระบบส่งต่อและระบบตดิตาม
การดูแลระยะกลาง (intermediate care) สาํหรบัผูป่้วยสูงอายุ
หลงัการผ่าตดัและผูสู้งอายุทีม่ภีาวะเปราะบาง 1,184,200              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัระบบอาชวีอนามยัสาํหรบัแรงงานสูงอายุ 2,003,200              บาท

กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึระบบและนวตักรรมการดูแลสขุภาพ

กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการสรา้งเสรมิระบบการดูแลสขุภาพเพื่อรองรบัผูสู้งอายแุบบบูรณาการ

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการบรกิารดา้นชีววทิยาศาสตรส์ขุภาพ
เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ
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1,980,500              บาท
1. งบดาํเนินงาน 1,980,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,980,500              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 811,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,169,500              บาท

75,139,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 75,139,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,139,300             บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,788,700              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 31,373,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 10,162,800             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 1,494,300              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมรณรงค์ 4,340,000              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 19,295,700             บาท
(7) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา 1,684,800              บาท

กรมอนามยั
โครงการ : โครงการสรา้งสงัคมห่วงใยใส่ใจสขุภาพผูสู้งอายุ

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
โครงการ : โครงการพฒันาและสรา้งเสรมิศกัยภาพคนไทยกลุ่มวยัผูสู้งอายุ
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนบัสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 17 หน่วยงาน

58,315,870,800          65,548,676,100            
131,026,300             135,034,600               
935,000,000              -   

-   -   

        (1) เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามม ัน่คงดา้นนํา้เพิม่ขึ้น มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบและย ัง่ยนื 
            ท ัง้นํา้บนดนิและนํา้ใตด้นิ 
        (2) เพิม่ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบในการใชน้ํา้อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้ 
            โดยจดัทาํแผนบรรเทาอทุกภยัแบบบูรณาการ  
        (3) จดัระบบการจดัการภยัพบิตัจิากนํา้ในภาวะวกิฤต ิเตอืนภยัอทุกภยัและภยัแลง้ เพือ่ลดความสูญเสยีและความเสีย่ง
            อย่างมปีระสทิธภิาพ 
        (4) พฒันาแหลง่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทานใหส้ามารถทาํเกษตรได ้จดัหาพฒันาแหลง่นํา้ใหเ้พยีงพอ
            ต่อการเจรญิเตบิโตของเขตเมอืง เกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว 
        (5) เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พื้นทีป่่าตน้นํา้และแหลง่นํา้ธรรมชาต ิแหลง่กกัเก็บนํา้ ระบบกระจายนํา้ 
            และเชื่อมโยงโครงข่ายลุม่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางพื้นทีร่องรบันํา้ จดัทาํผงัเมอืงและ
            ระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
        (6) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ 
            พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์การตดิตามประเมนิผลและการมส่ีวนร่วม

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ประเทศ
2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีไ่ม่มรีะบบนํา้ประปา พื้นทีใ่นเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
   พื้นทีช่มุชนและเมอืงเศรษฐกจิสาํคญั และพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนั
การชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้

ไร่ 24,350 20,900

- ตวัชี้วดั : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลมุ
ทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล

ลุม่นํา้ 25 25

- ตวัชี้วดั : เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัตลิง่ เมตร 115,748 113,969
- ตวัชี้วดั : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บั
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี

แห่ง 130 133

- ตวัชี้วดั : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ท่วมและอทุกภยัลดลง ไร่ 603,778 811,595

- ตวัชี้วดั : เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ ร่องนํา้ 9 1

- ตวัชี้วดั : ปรมิาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศก์
เมตร

334.43 157.89

- ตวัชี้วดั :  ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ ครวัเรอืน 62,771 98,841

- ตวัชี้วดั : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนํา้ประปา ครวัเรอืน 124,454 67,162

- ตวัชี้วดั : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น ไร่ 345,387 357,540

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม
มแีหลง่นํา้ตน้ทนุทีม่คีุณภาพเพือ่การจดัการอย่างสมดุล 
ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค
และสามารถลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นจากนํา้ท่วมและอทุกภยั

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นนํ้า และบรหิารทรพัยากรนํ้าผิวดินและนํ้าใตด้ิน ใหม้ีประสทิธิภาพ 
บรหิารจดัการนํา้ในระดบัลุม่นํา้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้ํา้ทกุกจิกรรมกบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ 
เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ และลดจาํนวนประชาชนทีป่ระสบปญัหาจากการขาดแคลนนํา้ ควบคู่กบั 
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภค ป้องกนัและลดความเสยีหายจากอทุกภยัและ
ภยัแลง้ 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
2.1 : มรีะบบประปาหมูบ่า้นครบทกุหมูบ่า้น  
2.2 : ลุม่นํา้สาํคญัของประเทศ 25 ลุม่นํา้ มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างสมดุล ระหวา่งความตอ้งการ
ใชน้ํา้กบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม 
2.3 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ในพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  
2.4 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึ้น 
2.5 : พื้นทีแ่ละมลูค่าความเสยีหายจากอทุกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 
2.6 : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
เป้าหมายที่ 3 : สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี ลดมลพษิ และลดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ ฟื้นฟูคุณภาพแหลง่นํา้สาํคญัของประเทศ  
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
3.2 : คุณภาพนํา้ของแมน่ํา้สายหลกัทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและ
ชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่
อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่นํา้
สาํรองในพื้นทีข่าดแคลน และมี
คุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม
และประหยดันํา้ทุกภาคส่วน 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทานํา้ท่วมและ
อทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิ
สาํคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้
อย่างสมดุล 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ที่
เสือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู 
รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้  
และพื้นทีล่าดชนั 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการนํา้เสยี และฟื้นฟู
แหลง่นํา้ธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ใน
ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนาํนํา้เสยีกลบัมาใช ้
ใหม ่และการจดัการนํา้เพือ่รกัษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการนํา้ภาค
การเกษตรและอตุสาหกรรมอย่าง
สมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพ
การใชน้ํา้ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
1. ความม ัน่คงดา้นนํา้ของประเทศเพิม่ขึ้น
2. ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบเพิม่ขึ้นในการใชน้ํา้
อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้     
3. แมน่ํา้ลาํคลองและแหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บั
การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูสภาพใหม้รีะบบนิเวศทีด่ ี

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ  

ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ

และแผนปฏริูปประเทศ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ 

แผนปฏริูปประเทศ 
ดา้นทรพัยากรนํ้า 5 ประเด็น     
1. การบรหิารแผนงานโครงการสาํคญัตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการทรพัยากรนํา้    
2. การบรหิารเชงิพื้นทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการนํา้
3. การจดัการระบบเสน้ทางนํา้
4. ระบบขยายผลแบบอย่างความสาํเร็จนาํไปสู่การเปลีย่นแปลง
การบรหิารจดัการนํา้ การขยายผลความสาํเร็จดา้นการบรหิารจดัการนํา้/ 
ดูแลรกัษาอย่างมสี่วนร่วมและย ัง่ยนื 
5. ความรู ้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย ์เพือ่การบริหารจดัการ
ดา้นเศรษฐกจิ 2 ประเด็น   
1. การปฏริูปดา้นความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมสี่วนร่วม
2. การพฒันาแหลง่นํา้และการชลประทานเพือ่การเกษตร
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

 

 

 
 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่นํา้สาํรอง
ในพื้นทีข่าดแคลน และมคีุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสมและประหยดันํา้ทุกภาคส่วน 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนํา้ประปา 67,162 ครวัเรอืน 

เป้าหมายที่ 2  : การจดัการนํา้ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ํา้ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 357,540 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : ปริมาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 157.89 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ 98,841 ครวัเรอืน

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ ์ฟื้นฟูแหลง่นํา้ ระบบกระจายนํา้ และเชื่อมโยงวางระบบเครอืขา่ยนํา้/ลุม่นํา้ ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน 
ตวัชี้วดั  
1. ก่อสรา้งแหลง่นํา้/ระบบกระจายนํา้ (ใหม่)จาํนวนแหลง่นํา้/นํา้บาดาล เพิม่ขึ้น 715 แห่ง พื้นทีท่ีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 41,460 ไร่ /พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 218,194 ไร่

ปรมิาตรการเกบ็กกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 91.05 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 72,710 ครวัเรอืน
2. เพิม่ประสทิธิภาพแหลง่นํา้และระบบกระจายนํา้เดมิ 518 แห่ง พื้นทีช่ลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรุง 936,491 ไร่
3. จดัหานํา้ในพื้นทีเ่กษตรนํา้ฝน 65 แห่ง/บ่อ ปรมิาณนํา้ 66.84 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พื้นที่รบัประโยชน ์97,886 ไร่ 26,131 ครวัเรอืน

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานทรพัยากรนํา้

แห่งชาติ 

แนวทางที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหลง่นํา้ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพและ 
ขยายเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบริโภค 
ตวัชี้วดั 
1. หมู่บา้นมนีํา้สะอาดและไดม้าตรฐาน 781 แห่ง
2. พฒันาระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 67,162 ครวัเรอืน

- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ีอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูม ิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรนํ้า
- โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู พฒันาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้ 
- โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้ 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตร 

รวมงบประมาณรายจ่าย   35,945.8822   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่ 
- โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
- โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุ ี
- โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบุร ี
- โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 
- โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นที่ชลประทาน 
- โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ปี้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา 
- โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
- โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย 
- โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบุร ี
- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูม ิ
- โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนบัสนุน กองทนุจดัรูปที่ดิน 
(แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม) 
- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่นิ  
รวมงบประมาณรายจ่าย   935.0000   ลา้นบาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
- โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่นํา้ดบิเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่  
- โครงการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลระยะไกลเพือ่แกป้ญัหาในพื้นทีแ่ลง้ซ ํา้ซากหรอืนํา้เค็ม 
- โครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้บาดาลเพือ่ประชาชน 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมอนามยั
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค  
รฐัวิสาหกจิ 
1. การประปาสว่นภมูิภาค
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น  
    รวมงบประมาณรายจา่ย         1,392.5135    ลา้นบาท    
    รวมเงนินอกงบประมาณ          135.0346    ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทานํา้ท่วมและอทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิสาํคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ท่วมและอทุกภยัลดลง 811,595 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : เพิม่ประสทิธิภาพการระบายนํา้ 1 ร่องนํา้  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ป้องกนัตลิง่ 113,969 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการนํา้เสยี และฟื้นฟูแหลง่นํา้ธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้คีณุภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนาํนํา้เสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 
และการจดัการนํา้เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟื้นฟู 16 แหลง่ พื้นที่ไดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี 133 แห่ง 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพระบบบาํบดันํา้เสยี ป้องกนัระดบัความเค็มและลดนํา้เสยีจากแหลง่กาํเนิดชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
ตวัชี้วดั 
1. พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการนํา้เสยี/ปรมิาณนํา้เสยีทีไ่ดร้บัการบาํบดั 117 แห่ง
2. แหลง่นํา้ธรรมชาติไดร้บัการฟื้นฟู (ลาํนํา้สายหลกั สาขา และลาํคลองทีผ่่านเมอืงและชมุชนพื้นทีชุ่่มนํา้) 16 แหลง่

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางนํา้ ทางผนันํา้ พื้นทีร่บันํา้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัทาํผงัเมอืง  
และระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
ตวัชี้วดั  
1. ปรบัปรุงทางนํา้ 1 แห่ง ความยาว 2,000 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์– ไร่ปรมิาตรการเก็บกกันํา้ 500,000 ลบ.ม.
2. พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ 811,595 ไร่/ 97,170 ครวัเรอืน และพื้นทีเ่สีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบัปญัหานํา้ท่วม
และอทุกภยั 152 แห่ง(โครงการ)

3. ป้องกนัตลิง่ 661 แห่ง ความยาว 113,969 เมตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 
- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 
- โครงการคลองระบายนํา้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1) 
- โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร 
- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า
- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
-  โครงการบรหิารจดัการนํา้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2. กรมโยธาธิการและการผงัเมือง
- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ 
- โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน 

รวมงบประมาณรายจ่าย    26,157.7817   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการจดัการคุณภาพนํา้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคุณภาพนํา้  
2. กรมควบคุมมลพษิ
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้และนํา้เสยี  
- โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิทางนํา้ 

รฐัวิสาหกจิ 
1. องคก์ารจดัการนํ้าเสยี
- โครงการปรบัปรุง ฟื้นฟูและบริหารจดัการคุณภาพนํา้  

รวมงบประมาณรายจ่าย    855.9670   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

 เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ และพื้นทีล่าดชนั 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนพื้นทีป่่าที่ไดร้บัการปลูกฟื้นฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ 20,900 ไร่ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล 25 ลุม่นํา้ 

แนวทางที่ 6.1 : จดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในลุม่นํา้ แผนปฏบิตักิารประจาํปี เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มลู ติดตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมสี่วนร่วม 
ตวัชี้วดั 
1. องคก์รลุ่มนํา้ เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ครบทุกลุม่นํา้

(การจดัทาํแผนงาน การตดิตามประเมนิผล การจดัสรรนํา้ การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุม่นํา้) 25 ลุม่นํา้
2. มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ทกุระดบั 7 เรื่อง
3. กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรนํา้ 8 ฉบบั
4. มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ 15 เรื่อง
5. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ 10 ระบบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟื้นฟูพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
ในพื้นทีต่น้นํา้
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนพื้นที่ป่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟู เนื้อที ่20,900 ไร่
2. จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ และพื้นทีล่าดชนั ครอบคลุม 7,607 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมพฒันาที่ดิน
- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟื้นฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมป่าไม้
- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟูระบบนิเวศ 
2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื
- โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที ่1  

รวมงบประมาณรายจ่าย    164.7591   ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานทรพัยากรนํ้าแห่งชาติ
- โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท  
  ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 
- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ้า (องคก์ารมหาชน)
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. กรมอตุนุิยมวิทยา
- โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 
- โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อตุนุิยมวทิยาอทุกและเตอืนภยั 
- โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนุิยมวทิยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรนํ้า
- โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการนํา้ 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ 

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,031.7726   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 58,315.8708 9.8682        65,084.3828     108.8152       345.6099       65,548.6761     7,232.8053     12.40      

สาํนักนายกรฐัมนตรี 518.9167 -  361.7441 -  183.8774 545.6215 26.7048         5.15        

1. สาํนักงานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ 518.9167 -  361.7441 -  183.8774 545.6215 26.7048         5.15        

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนแม่บท ดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํา้

461.2767         -               361.7441         -                163.6774      525.4215         64.1448        13.91      

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

57.6400          -               -                  -                20.2000        20.2000          37.4400-        -64.95

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 164.2377 -  -  108.8152 -  108.8152 55.4225-         -33.75
1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน) 164.2377 -  -  108.8152 -  108.8152 55.4225-         -33.75

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

164.2377         -               -                  108.8152      -                108.8152         55.4225-        -33.75

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40,575.4172 5.8400 44,787.5965 -  -  44,793.4365 4,218.0193     10.40      
1. กรมชลประทาน 40,562.8272 -  44,785.0285 -  -  44,785.0285 4,222.2013     10.41      

โครงการ : โครงการเพิ่มปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่น
แม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

537.6367         -               1,053.1989       -                -                1,053.1989      515.5622       95.89      

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

407.6776         -               410.9181         -                -                410.9181         3.2405          0.79        

โครงการ : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ ์ 437.2910         -               526.4385         -                -                526.4385         89.1475        20.39      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 223.8065         -               255.5997         -                -                255.5997         31.7932        14.21      

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
จงัหวดัปราจนีบรุี

265.7431         -               421.7626         -                -                421.7626         156.0195       58.71      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัอุตรดติถ ์

737.9231         -               331.9750         -                -                331.9750         405.9481-       -55.01

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัอาํเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา

193.4806         -               284.7137         -                -                284.7137         91.2331        47.15      

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

42.7635          -               1,231.3472       -                -                1,231.3472      1,188.5837     2,779.44   

โครงการ : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 6,095.8870      -               6,547.4316       -                -                6,547.4316      451.5446       7.41        

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิ่มพื้นทีช่ลประทาน 18,493.8245     -               19,958.6597     -                -                19,958.6597     1,464.8352     7.92        

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 8,164.9576      -               8,345.8786       -                -                8,345.8786      180.9210       2.22        

โครงการ : โครงการจดัการคุณภาพนํา้ 158.3162         -               276.3484         -                -                276.3484         118.0322       74.55      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ีอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

103.5866         -               123.6161         -                -                123.6161         20.0295        19.34      

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

134.9200         -               266.5860         -                -                266.5860         131.6660       97.59      

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง 
จงัหวดัหนองคาย

1,056.6415      -               640.4661         -                -                640.4661         416.1754-       -39.39

โครงการ : โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้
ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุี

-                  -               167.6250         -                -                167.6250         167.6250       100.00     

โครงการ : โครงการคลองระบายนํา้หลาก 
บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

1,866.2308      -               2,159.2459       -                -                2,159.2459      293.0151       15.70      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

630.0000         -               355.5284         -                -                355.5284         274.4716-       -43.57

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อ
พรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร

108.4000         -               80.2000          -                -                80.2000          28.2000-        -26.01

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ีอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

286.9015         -               349.8155         -                -                349.8155         62.9140        21.93      

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงชยัภูม ิ
จงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1)

387.6034         -               371.6569         -                -                371.6569         15.9465-        -4.11

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

159.2360         -               213.4000         -                -                213.4000         54.1640        34.01      

โครงการ : โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 70.0000          -               412.6166         -                -                412.6166         342.6166       489.45     
2. กรมพฒันาที่ดนิ 12.5900 5.8400 2.5680 -  -  8.4080 4.1820-          -33.22

โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
และฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

12.5900          5.8400        2.5680            -                -                8.4080           4.1820-          -33.22

กระทรวงคมนาคม 271.0600 -  198.5317 -  -  198.5317 72.5283-         -26.76
1. กรมเจา้ท่า 271.0600 -  198.5317 -  -  198.5317 72.5283-         -26.76

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

271.0600         -               198.5317         -                -                198.5317         72.5283-        -26.76

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 81.0920 -  193.5963 -  -  193.5963 112.5043       138.74     
1. กรมอตุนิุยมวิทยา 81.0920 -  193.5963 -  -  193.5963 112.5043       138.74     

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศ
แบบ Dual Polarization

59.0920          -               53.5008          -                -                53.5008          5.5912-          -9.46

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้
อตัโนมตัเิพื่อการพยากรณอ์ุตนุยิมวทิยาอุทกและเตอืนภยั

22.0000          -               16.9655          -                -                16.9655          5.0345-          -22.88

โครงการ : โครงการปรบัปรุงและเพิ่มประสทิธภิาพการ
ตรวจวดัขอ้มลูอุตนุยิมวทิยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิ

-                  -               123.1300         -                -                123.1300         123.1300       100.00     

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,694.4502 -  5,042.4959 -  161.7325 5,204.2284 509.7782       10.86      
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

97.1214 -  37.9810 -  45.5150 83.4960 13.6254-         -14.03

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
คุณภาพนํา้

30.7951          -               19.3500          -                18.1500        37.5000          6.7049          21.77      

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่นํา้ดบิเพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

66.3263          -               18.6310          -                27.3650        45.9960          20.3303-        -30.65

2. กรมควบคมุมลพษิ 14.0960 -  3.0070 -  7.0000 10.0070 4.0890-          -29.01

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้
และนํา้เสยี

3.1000           -               3.0070            -                3.1000         6.1070           3.0070          97.00      

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบั
แหลง่กาํเนิดมลพษิทางนํา้

10.9960          -               -                  -                3.9000         3.9000           7.0960-          -64.53
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3. กรมทรพัยากรน้ํา 3,115.8566 -  3,669.3222 -  23.4800 3,692.8022 576.9456       18.52      

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่นํา้
และบรหิารจดัการนํา้

1,273.7101      -               1,780.6004       -                -                1,780.6004      506.8903       39.80      

โครงการ : โครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบกระจายนํา้

1,339.8083      -               1,758.7218       -                -                1,758.7218      418.9135       31.27      

โครงการ : โครงการพฒันากลไกและเพิ่มประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการนํา้

502.3382         -               130.0000         -                23.4800        153.4800         348.8582-       -69.45

4. กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 1,340.0983 -  1,175.8346 -  85.7375 1,261.5721 78.5262-         -5.86

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่นํา้เพื่อสนบัสนุน
นํา้ดื่มสะอาดใหก้บัสถานศึกษาและชมุชน

128.6195         -               -                  -                -                -                  128.6195-       -100.00

โครงการ : โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาล
และคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

30.0031          -               -                  -                30.2596        30.2596          0.2565          0.85        

โครงการ : โครงการพฒันานํา้บาดาลเพื่อการเกษตร 1,069.2900      -               916.7388         -                -                916.7388         152.5512-       -14.27

โครงการ : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาล
ในพื้นทีศ่กัยภาพตํา่

112.1857         -               -                  -                55.4779        55.4779          56.7078-        -50.55

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลระยะไกล
เพื่อแกป้ญัหาในพื้นทีแ่ลง้ซ ํา้ซากหรอืนํา้เค็ม

-                  -               225.8718         -                -                225.8718         225.8718       100.00     

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้บาดาล
เพื่อประชาชน

-                  -               33.2240          -                -                33.2240          33.2240        100.00     

5. กรมป่าไม ้ 5.2650 -  55.0300 -  -  55.0300 49.7650         945.20     

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 5.2650           -               55.0300          -                -                55.0300          49.7650        945.20     
6. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 122.0129 -  101.3211 -  -  101.3211 20.6918-         -16.96

โครงการ : โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที ่1 122.0129         -               101.3211         -                -                101.3211         20.6918-        -16.96
กระทรวงมหาดไทย 10,586.5939 -  12,940.3911 -  -  12,940.3911 2,353.7972     22.23      

1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั -  -  32.4680 -  -  32.4680 32.4680         100.00     

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการนํา้เพื่อการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

-                  -               32.4680          -                -                32.4680          32.4680        100.00     

2. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง 10,586.5939 -  12,907.9231 -  -  12,907.9231 2,321.3292     21.93      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ

7,195.9926      -               8,551.6722       -                -                8,551.6722      1,355.6796     18.84      

โครงการ : โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน 3,390.6013      -               4,356.2509       -                -                4,356.2509      965.6496       28.48      
กระทรวงสาธารณสุข 2.8820 4.0282 -  -  -  4.0282 1.1462          39.77      

1. กรมอนามยั 2.8820 4.0282 -  -  -  4.0282 1.1462          39.77      

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการนํา้
เพื่อการบรโิภค

2.8820           4.0282        -                  -                -                4.0282           1.1462          39.77      

รฐัวิสาหกจิ 1,421.2211 -  1,560.0272 -  -  1,560.0272 138.8061       9.77        
1. การประปาส่วนภมูภิาค 1,116.3411 -  1,027.9156 -  -  1,027.9156 88.4255-         -7.92

โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ

1,109.6679      -               1,016.6928       -                -                1,016.6928      92.9751-        -8.38

โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพ
ระบบประปาหมู่บา้น

6.6732           -               11.2228          -                -                11.2228          4.5496          68.18      

2. องคก์ารจดัการน้ําเสยี 304.8800 -  532.1116 -  -  532.1116 227.2316       74.53      

โครงการ : โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการ
คุณภาพนํา้

304.8800         -               532.1116         -                -                532.1116         227.2316       74.53      
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7. เป้ าหมายและตวัชี้วดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัชี้วดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัชี้วดั

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น       58,315.8708       65,548.6761 7,232.8053      12.40      

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีน้ําสะอาด
เพื่ออปุโภคบริโภค จดัหาแหล่งน้ําสาํรองในพื้นที่
ขาดแคลน และมีคณุภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม
และประหยดัน้ําทกุภาคสว่น

        1,322.6476         1,392.5135          69.8659 5.28        

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร
เขา้ถงึน้ําประปา

ครวัเรอืน 124,454 67,162

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : จดัหา พฒันาแหล่งน้ํา
ตน้ทนุ เพิ่มประสทิธิภาพและขยายขอบเขต
ระบบประปาเพื่ออปุโภคบริโภค

        1,322.6476         1,392.5135          69.8659 5.28        

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หมู่บา้นมีน้ําสะอาดและไดม้าตรฐาน แห่ง 650 781
ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ ครวัเรอืน 124,454 61,462
1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           203.4245           360.5697         157.1452 77.25      

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

           66.3263            45.9960 -        20.3303 -30.65

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาคุณภาพ
แหลง่นํา้ดบิเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

           66.3263            45.9960 -        20.3303 -30.65

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพแหลง่นํา้ดบิ
เพือ่คุณภาพชวีติของประชาชน

           66.3263            45.9960 -        20.3303 -30.65

ตวัชี้วดักิจกรรม : นํา้ประปาหมูบ่า้นเพือ่การอุปโภค
บริโภคของประชาชนมคีุณภาพตามมาตรฐานกาํหนด

แห่ง 300 250                  -  -            

1.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล           137.0982           314.5737         177.4755 129.45     

โครงการที ่1 : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาล
ในพื้นทีศ่กัยภาพตํา่

          112.1857            55.4779 -        56.7078 -50.55

กจิกรรม : สาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่
ศกัยภาพตํา่

          112.1857            55.4779 -        56.7078 -50.55

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลไดร้บั
การศึกษา สาํรวจประเมนิศกัยภาพแหลง่นํา้บาดาล

พื้นที่ 54 29                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนมขีอ้มลูศกัยภาพ
นํา้บาดาล เพือ่ใชใ้นการกาํหนดจดุเจาะบ่อนํา้บาดาล

เรื่อง 1 1                  -  -            

โครงการที ่2 : โครงการจดัหาแหลง่นํา้บาดาล
ระยะไกลเพือ่แกป้ญัหาในพื้นทีแ่ลง้ซํา้ซาก
หรอืนํา้เค็ม

           24.9125           225.8718         200.9593 806.66     

กจิกรรม พฒันานํา้บาดาลระยะไกล            24.9125           225.8718         200.9593 806.66     
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 3,750 3,300                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลไดร้บัการ
พฒันาระยะไกลเพือ่การแกไ้ขปญัหาพื้นที่แลง้ซ ํา้ซาก

แห่ง 25 22                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณนํา้ที่สามารถพฒันา
เพือ่การอุปโภคบริโภคเพิม่ขึ้น

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

547,500 3,854,400                  -  -            

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่3 : โครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้
บาดาลเพือ่ประชาชน

                 -              33.2240          33.2240 100.00     

กจิกรรม : ก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้บาดาล
เพือ่ประชาชน

                 -              33.2240          33.2240 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 2,400                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้บาดาล แห่ง 0 8                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณนํา้สะอาดสาํหรบัประชาชน
เพือ่การอุปโภคบริโภค

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

175,200                  -  -            

2. กระทรวงสาธารณสุข             2.8820             4.0282            1.1462 39.77      

2.1 กรมอนามยั             2.8820             4.0282            1.1462 39.77      

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค

            2.8820             4.0282            1.1462 39.77      

กจิกรรม : พฒันาและรบัรองมาตรฐาน
การจดัการนํา้บรโิภค

            2.8820             4.0282            1.1462 39.77      

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระบบประปาหมูบ่า้นที่มคีณุภาพ
นํา้ประปาผ่านเกณฑค์ุณภาพนํา้ประปาดื่มได ้

แห่ง 200 500                  -  -            

3. รฐัวสิาหกจิ         1,116.3411         1,027.9156 -        88.4255 -7.92

3.1 การประปาสว่นภูมภิาค         1,116.3411         1,027.9156 -        88.4255 -7.92

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

        1,109.6679         1,016.6928 -        92.9751 -8.38

กจิกรรม : ค่าปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบท่อจ่ายนํา้

          382.2760           409.0290          26.7530 7.00        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
เพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้

แห่ง 23 26                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
เพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ครวัเรือน
ไดร้บัประโยชน์

ครวัเรือน 15,527 29,115                  -  -            

กจิกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้           128.6008           239.1890         110.5882 85.99      
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อ
ขยายเขตจาํหน่ายนํา้

แห่ง 10 4                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการวางท่อ
ขยายเขตจาํหน่ายนํา้ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์

ครวัเรือน 5,837 10,847                  -  -            

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย           598.7911           368.4748 -       230.3163 -38.46
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงขยาย

แห่ง 9 8                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงขยายครวัเรือนไดร้บัประโยชน์

ครวัเรือน 94,200 21,500                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบประปาหมูบ่า้น

            6.6732            11.2228            4.5496 68.18      

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงกจิการประปา
อปท.

            6.6732            11.2228            4.5496 68.18      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่ที่ไดร้บัการก่อสรา้ง
กิจการประปาหลงัการรบัโอน

แห่ง 4 1                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแห่งที่ไดร้บัการก่อสรา้ง
ปรบัปรุงกิจการประปา อปท. ครวัเรือนไดร้บั
ประโยชน์

ครวัเรือน 5,140                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน้ําภาคการเกษตรและ
อตุสาหกรรมอยา่งสมดุล รวมถงึการเพิ่มผลิตภาพ
การใชน้ํ้า

      33,203.0475       35,945.8822       2,742.8347 8.26        

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่รบัประโยชนจ์ากแหล่งน้ําเพิ่มข้ึน ไร่ 345,387 357,540
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทุนเพิ่มข้ึน ลา้นลูกบาศก์

เมตร
334.4312  157.89

ตวัช้ีวดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน้ํา ครวัเรอืน 62,771  98,841
แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ
อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา และ
เช่ือมโยงวางระบบเครือข่ายน้ํา/ลุม่น้ํา ทัง้ในและ
นอกเขตชลประทาน

      33,203.0475       35,945.8822       2,742.8347 8.26        

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ก่อสรา้งแหล่งน้ํา/ระบบกระจายน้ํา (ใหม่)
จาํนวนแหล่งน้ํา/น้ําบาดาล เพิ่มข้ึน

แห่ง 880 715

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พื้นที่ที่รบัประโยชนจ์ากแหล่งน้ําเพิ่มข้ึน ไร่ 62,771 41,460
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน ไร่ 134,279 218,194
ตวัช้ีวดัที่ 4 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทุนเพิ่มข้ึน ลา้นลูกบาศก์

เมตร
186.38 157.89

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พื้นที่ชลประทานเดิมไดร้บัการปรบัปรุง ไร่ 917,436 936,491
ตวัช้ีวดัที่ 6 : เพิ่มประสทิธภิาพแหล่งน้ําและ
ระบบกระจายน้ําเดิม

แห่ง 437

ตวัช้ีวดัที่ 7 : จดัหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน แห่ง 53 65
ตวัช้ีวดัที่ 8 : จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการ
จดัหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

ครวัเรอืน 26,131

ตวัช้ีวดัที่ 9 : พื้นที่รบัประโยชนจ์ากการจดัหาน้ํา
ในพื้นที่เกษตรน้ําฝน

ไร่ 97,886

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       29,520.2391       31,489.8212       1,969.5821 6.67        

1.1 กรมชลประทาน       29,520.2391       31,489.8212       1,969.5821 6.67        

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ใน
อ่างเก็บนํา้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

          537.6367         1,053.1989         515.5622 95.89      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการเพิม่ปรมิาณนํา้
ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแมก่วงอดุมธารา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

          537.6367         1,053.1989         515.5622 95.89      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - 
พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

          407.6776           410.9181            3.2405 0.79        

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี -
พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

          407.6776           410.9181            3.2405 0.79        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิม่ขึ้น ไร่ 22000                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่3 : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ 
จงัหวดัอตุรดติถ์

          437.2910           526.4385          89.1475 20.39      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ 
จงัหวดัอตุรดติถ์

          437.2910           526.4385          89.1475 20.39      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่4 : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง 
จงัหวดัชลบรุี

          223.8065           255.5997          31.7932 14.21      

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้
คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี

          223.8065           255.5997          31.7932 14.21      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่5 : โครงการหว้ยโสมง
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี

          265.7431           421.7626         156.0195 58.71      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการหว้ยโสมง
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี

          265.7431           421.7626         156.0195 58.71      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 94,000                  -  -            
โครงการที ่6 : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ์

          737.9231           331.9750 -       405.9481 -55.01

กจิกรรม : ก่อสรา้งอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ์

          737.9231           331.9750 -       405.9481 -55.01

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 3000                  -  -            
โครงการที ่7 : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน         6,095.8870         6,547.4316         451.5446 7.41        

กจิกรรม : การปรบัปรุงงานชลประทาน         6,095.8870         6,547.4316         451.5446 7.41        
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานที่ไดร้บั
การปรบัปรุง

ไร่ 3,477,833 821,687                  -  -            

โครงการที ่8 : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และ
เพิม่พื้นทีช่ลประทาน

      18,493.8245       19,958.6597       1,464.8352 7.92        

กจิกรรม : การจดัการงานก่อสรา้งโครงการ
เพือ่เพิม่พื้นทีช่ลประทาน

        4,636.7517         4,820.4173         183.6656 3.96        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนรายการที่ดาํเนินการ รายการ 78 90                  -  -            
กจิกรรม : ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นํา้
ขนาดกลาง

        8,014.9470         9,072.9599       1,058.0129 13.20      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกัที่เพิม่ขึ้น ลา้น ลบ.ม. 96.41 44.76                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 58,250 26,964                  -  -            

กจิกรรม ก่อสรา้งแหลง่นํา้และระบบสง่นํา้
เพือ่ชมุชน/ชนบท

        3,800.6217         3,627.1900 -       173.4317 -4.56

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น ไร่ 73,479 72,230                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ก่อสรา้งและพฒันาแหลง่นํา้ใน
พื้นทีร่บันํา้

        2,041.5041         2,438.0925         396.5884 19.43      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรเก็บกกัที่เพิม่ขึ้น ลา้น ลบ.ม. 16.27 28.11                  -  -            
โครงการที ่9 : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

          103.5866           123.6161          20.0295 19.34      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

          103.5866           123.6161          20.0295 19.34      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่10 : โครงการประตูระบายนํา้
ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

          134.9200           266.5860         131.6660 97.59      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้
ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

          134.9200           266.5860         131.6660 97.59      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่11 : โครงการพฒันาลุม่นํา้
หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย

        1,056.6415           640.4661 -       416.1754 -39.39

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการพฒันาลุม่นํา้
หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย

        1,056.6415           640.4661 -       416.1754 -39.39

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่12 : โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้
ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุี

                 -             167.6250         167.6250 100.00     

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการผนันํา้จาก
อ่างเก็บนํา้ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ 
จงัหวดัชลบรุี

                 -             167.6250         167.6250 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่13 : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

          630.0000           355.5284 -       274.4716 -43.57

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ จงัหวดัชยัภูมิ

          630.0000           355.5284 -       274.4716 -43.57

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่14 : โครงการประตูระบายนํา้
บา้นก่อพรอ้มระบบสง่นํา้ จงัหวดัสกลนคร

          108.4000            80.2000 -        28.2000 -26.01

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้
บา้นก่อพรอ้มระบบสง่นํา้ จงัหวดัสกลนคร

          108.4000            80.2000 -        28.2000 -26.01

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่15 : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

          286.9015           349.8155          62.9140 21.93      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ชี
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ จงัหวดัชยัภูมิ

          286.9015           349.8155          62.9140 21.93      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม         3,682.8084         4,456.0610         773.2526 21.00      

2.1 กรมทรพัยากรนํา้         2,613.5184         3,539.3222         925.8038 35.42      

โครงการที ่1 : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา
แหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้

        1,273.7101         1,780.6004         506.8903 39.80      

กจิกรรม : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาแหลง่นํา้ 
จดัหานํา้ตน้ทนุเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ใชน้ํา้ในพื้นทีเ่กษตรนํา้ฝน

        1,273.7101         1,780.6004         506.8903 39.80      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้ไดร้บัการ
อนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุง และฟ้ืนฟู เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการใชน้ํา้ในพื้นที่เกษตรนํา้ฝน รวมถงึ
การรกัษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มนํา้

แห่ง 58 65                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนไดร้บัประโยชน์
จากการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุง และฟ้ืนฟูแหลง่นํา้

ครวัเรือน 20,261 26,131                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนปริมาตรการเก็บกกันํา้
หรือปริมาณนํา้ตน้ทุนจากการอนุรกัษ ์พฒันา 
ปรบัปรุงและฟ้ืนฟูแหลง่นํา้ เพิม่ขึ้น

ลา้นลูกบาศก์
เมตร

56 65                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่การเกษตรไดร้บั
ประโยชนจ์ากการอนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุง 
และฟ้ืนฟูแหลง่นํา้

ไร่ 61,672  97,886                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาและ
เพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้

        1,339.8083         1,758.7218         418.9135 31.27      

กจิกรรม พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบกระจายนํา้ในพื้นทีเ่กษตรนํา้ฝน

        1,339.8083         1,758.7218         418.9135 31.27      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนไดร้บัประโยชน์
จากการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้

ครวัเรือน 36,858  21,552                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่การเกษตรไดร้บั
ประโยชนจ์ากการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบกระจายนํา้

ไร่ 100,776  94,804                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้ไดร้บัการพฒันา
และเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้

แห่ง 87 117                  -  -            

2.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล         1,069.2900           916.7388 -       152.5512 -14.27

โครงการที ่1 : โครงการพฒันานํา้บาดาล
เพือ่การเกษตร

        1,069.2900           916.7388 -       152.5512 -14.27

กจิกรรม : พฒันานํา้บาดาลเพือ่สง่เสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

                 -             417.1230         417.1230 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลที่ไดร้บั
การจดัหาและพฒันาเพือ่การเกษตร

แห่ง 7 30                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณนํา้บาดาลที่สามารถ
พฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

2,462,000 3,888,000                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้
บาดาลเพิม่ขึ้น

ไร่ 4,560 15,000                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 608 450                  -  -            
กจิกรรม : จดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การเกษตร
ระบบไฟฟ้า

        1,069.2900           120.1680 -       949.1220 -88.76

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลที่ไดร้บั
การจดัหาและพฒันาเพือ่การเกษตร

แห่ง 352 360                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณนํา้บาดาลที่สามารถ
พฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

7,603,200 7,776,000                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้
บาดาลเพิม่ขึ้น

ไร่ 14,080 14,400                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 1,408 1,440                  -  -            
กจิกรรม : จดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การเกษตร
ระบบพลงังานแสงอาทติย์

                 -             379.4478         379.4478 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลที่ไดร้บั
การจดัหาและพฒันาเพือ่การเกษตร

แห่ง 434 201                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณนํา้บาดาลที่สามารถ
พฒันาเพือ่การเกษตรเพิม่ขึ้น

ลูกบาศกเ์มตร
ต่อปี

13,986,000 6,512,400                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่เกษตรกรรมมแีหลง่นํา้
บาดาลเพิม่ขึ้น

ไร่ 26,320 12,060                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนที่ไดร้บัประโยชน์ ครวัเรือน 3,486 1,608                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน้ําท่วมและอทุกภยั
ในพื้นที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกจิสาํคญัและพื้นที่เกษตร
อยา่งเป็นระบบ

      21,741.9258       26,157.7817       4,415.8559 20.31      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมและ
อทุกภยัลดลง

ไร่ 603,778 811,595

ตวัช้ีวดัที่ 2 : เพิ่มประสทิธภิาพการระบายน้ํา ร่องน้ํา 9 1
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ป้องกนัตลิ่ง เมตร 115,748 113,969
แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : ปรบัปรุงทางน้ํา 
ทางผนัน้ํา พื้นที่รบัน้ํานอง เขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน
จดัทาํผงัเมือง และระบบป้องกนัน้ําท่วมชมุชน
และพื้นที่เศรษฐกจิ

      21,741.9258       26,157.7817       4,415.8559 20.31      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ปรบัปรุงทางน้ํา ร่องน้ํา 9 1
ตวัช้ีวดัที่ 2 : พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ
จากน้ําท่วมและอทุกภยั

ไร่ 603,778 811,595

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงไดร้บัการจดัการเพื่อรองรบัปญัหา
น้ําท่วมและอทุกภยั

แห่ง (โครงการ) 6 152

ตวัช้ีวดัที่ 4 : พื้นที่ที่ไดร้บัการป้องกนัน้ําท่วมรมิตลิ่งเพิ่มข้ึน เมตร 115,748 113,969
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       10,884.2719       13,018.8589       2,134.5870 19.61      

1.1 กรมชลประทาน       10,884.2719       13,018.8589       2,134.5870 19.61      

โครงการที ่1 : โครงการบรรเทาอทุกภยั
อาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา

          193.4806           284.7137          91.2331 47.15      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
อาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา

          193.4806           284.7137          91.2331 47.15      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่2 : โครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

           42.7635         1,231.3472       1,188.5837 2,779.44   

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

           42.7635         1,231.3472       1,188.5837 2,779.44   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่3 : โครงการป้องกนัและ
บรรเทาภยัจากนํา้

        8,164.9576         8,345.8786         180.9210 2.22        

กจิกรรม : ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิ

        8,164.9576         8,345.8786         180.9210 2.22        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ไดร้บัการป้องกนั
และลดผลกระทบ

ลา้นไร่ 1,609,218 731,988                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่4 : โครงการคลองระบายนํา้หลาก
บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

        1,866.2308         2,159.2459         293.0151 15.70      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการคลองระบาย
นํา้หลากบางบาล-บางไทร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

        1,866.2308         2,159.2459         293.0151 15.70      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่5 : โครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1)

          387.6034           371.6569 -        15.9465 -4.11

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการบรรเทาอทุกภยั
เมอืงชยัภูม ิ จงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1)

          387.6034           371.6569 -        15.9465 -4.11

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่6 : โครงการประตูระบายนํา้
ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัสกลนคร

          159.2360           213.4000          54.1640 34.01      

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการประตูระบายนํา้
ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัสกลนคร

          159.2360           213.4000          54.1640 34.01      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

โครงการที ่7 : โครงการปรบัปรุง
คลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั

           70.0000           412.6166         342.6166 489.45     

กจิกรรม : ก่อสรา้งโครงการปรบัปรุง
คลองยม-น่าน

           70.0000           412.6166         342.6166 489.45     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการ
ในปีงบประมาณ

โครงการ 1 1                  -  -            

2. กระทรวงคมนาคม           271.0600           198.5317 -        72.5283 -26.76

2.1 กรมเจา้ท่า           271.0600           198.5317 -        72.5283 -26.76

โครงการที ่1 : โครงการการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการ
บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          271.0600           198.5317 -        72.5283 -26.76

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่
สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          271.0600           198.5317 -        72.5283 -26.76

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนร่องนํา้ ร่องนํา้ 9 1                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : ปริมาณเน้ือดนิ ลบ.ม. 4487500 500,000                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและ/หรือ รูปแบบและรายการที่กาํหนด

รอ้ยละ 100 100                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

3. กระทรวงมหาดไทย       10,586.5939       12,940.3911       2,353.7972 22.23      

3.1 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั                  -              32.4680          32.4680 100.00     

โครงการที ่1 : โครงการบรหิารจดัการนํา้
เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

                 -              32.4680          32.4680 100.00     

กจิกรรม : การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้
เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

                 -              32.4680          32.4680 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่เสีย่งอุทกภยัเป้าหมาย 
มรีะบบการจดัการอุทกภยัที่ชุมชนมสีว่นร่วมและ
มคีวามพรอ้มในการรบัมอืเผชิญเหตุอุทกภยั
ตามบริบทของชุมชน

แห่ง 20                  -  -            

3.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง       10,586.5939       12,907.9231       2,321.3292 21.93      

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งเขือ่น
ป้องกนัตลิง่รมิแมน่ํา้ภายในประเทศ

        7,195.9926         8,551.6722       1,355.6796 18.84      

กจิกรรม : ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแมน่ํา้
ภายในประเทศ

        7,195.9926         8,551.6722       1,355.6796 18.84      

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความยาวของพื้นที่ตลิง่รมิแมน่ํา้
ภายในประเทศ ที่ไดร้บัการป้องกนั

เมตร 115,748 113,969                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : เขือ่นป้องกนัตลิง่ทีไ่ดร้บัการ
ก่อสรา้ง มคีณุภาพและไดร้บัมาตรฐานตาม
หลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100                  -  -            

โครงการที ่2 : โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน         3,390.6013         4,356.2509         965.6496 28.48      

กจิกรรม : ศึกษาออกแบบและก่อสรา้ง
ระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน

        3,390.6013         4,356.2509         965.6496 28.48      

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและ
ลดผลกระทบ จากปญัหาอุทกภยัและนํา้ท่วม

ไร่ 33,778 79,607                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานที่ไดร้บั
การก่อสรา้งเพือ่ป้องกนัอุทกภยัและนํา้ท่วม
มคีณุภาพและไดม้าตรฐานตามหลกัวศิวกรรม

รอ้ยละ 100 100                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน้ําเสยี และฟ้ืนฟู
แหล่งน้ําธรรมชาติท ัว่ประเทศใหมี้คณุภาพอยูใ่นระดบั
พอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 
และการจดัการน้ําเพื่อรกัษาสมดุลของระบบนิเวศน์

          508.0873           855.9670         347.8797 68.47      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นที่ไดร้บั
การพฒันาและเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการน้ําเสยี

แห่ง 130 133

แนวทางการดําเนินงานที่ 4 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ
ระบบบาํบดัน้ําเสยี ป้องกนัระดบัความเค็มและ
ลดน้ําเสยีจากแหล่งกาํเนิดชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

          508.0873           855.9670         347.8797 68.47      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาและเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการน้ําเสยี/
ปรมิาณน้ําเสยีที่ไดร้บัการบําบดั

แห่ง 130 117

ตวัช้ีวดัที่ 2 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟู 
(ลาํน้ําสายหลกั สาขา และลาํคลองที่ผ่านเมืองและชุมชน
พื้นที่ชุ่มน้ํา)

แหลง่ 16 16

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           158.3162           276.3484         118.0322 74.55      

1.1 กรมชลประทาน           158.3162           276.3484         118.0322 74.55      

โครงการที ่1 : โครงการจดัการคุณภาพนํา้           158.3162           276.3484         118.0322 74.55      

กจิกรรม : การจดัการคุณภาพนํา้           158.3162           276.3484         118.0322 74.55      
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่ไดร้บัประโยชน์ ลา้นไร่ 412,600 378,900                  -  -            

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม            44.8911            47.5070            2.6159 5.83        

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

           30.7951            37.5000            6.7049 21.77      

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการคุณภาพนํา้

           30.7951            37.5000            6.7049 21.77      

กจิกรรม : ลดของเสยีในแหลง่นํา้วกิฤติ
และจดัการคุณภาพนํา้ในแหลง่นํา้หลกั

           30.7951            37.5000            6.7049 21.77      

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่นํา้ธรรมชาติ ไดร้บัการฟ้ืนฟู แห่ง 16 16                  -  -            
2.2 กรมควบคุมมลพษิ            14.0960            10.0070 -          4.0890 -29.01

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
คุณภาพนํา้และนํา้เสยี

            3.1000             6.1070            3.0070 97.00      

กจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้ 
และนํา้เสยี

            3.1000             6.1070            3.0070 97.00      

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่แหลง่นํา้เป้าหมายไดร้บั
การแนะนาํในการจดัการแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้

แหลง่ 5 6                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่แหลง่นํา้เป้าหมายที่ไดร้บั
คาํแนะนาํมกีารดาํเนินการตามแผน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 60 60                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประสทิธภิาพในการบาํบดันํา้เสยี
ของระบบบาํบดันํา้เสยีไดต้ามมาตรฐาน

รอ้ยละ 80                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการตรวจสอบและบงัคบัใช ้
กฎหมายกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิทางนํา้

           10.9960             3.9000 -          7.0960 -64.53

กจิกรรม : ตดิตามตรวจสอบและบงัคบัการ
แหลง่กาํเนิดมลพษิ

           10.9960             3.9000 -          7.0960 -64.53

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่วกิฤตที่ดาํเนินมาตรการ
บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมการระบายนํา้ทิ้ง

พื้นที่ 3                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : แหลง่กาํเนิดมลพษิปฏบิตัติาม
กฎหมายควบคุมการระบายนํา้ทิ้ง ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 43 43                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแหลง่กาํเนิดมลพษิที่
ไดร้บัการตรวจสอบ

แห่ง 530                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลไกการอนุญาตให ้
แหลง่กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิลงสูแ่หลง่นํา้

เรื่อง 1                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : กลไกการอนุญาตใหแ้หลง่
กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิลงสูแ่หลง่นํา้ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูเ้ชี่ยวชาญ และภาคประชาชน

รอ้ยละ 100                  -  -            

3. รฐัวสิาหกจิ           304.8800           532.1116         227.2316 74.53      

3.1 องคก์ารจดัการนํา้เสยี (องคก์ารจดัการนํา้เสยี)           304.8800           532.1116         227.2316 74.53      

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟู
และบรหิารจดัการคุณภาพนํา้

          304.8800           532.1116         227.2316 74.53      

กจิกรรม : จดัหา ปรบัปรุง และบรหิารจดัการ
ระบบบาํบดันํา้เสยี

          304.8800           532.1116         227.2316 74.53      

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดาํเนิน
การก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซอ่มแซมระบบบาํบดันํา้เสยี

แห่ง 5 7                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรม
ไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั

          139.8679           164.7591          24.8912 17.80      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนัการ
ชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา

ไร่ 24,350 20,900

แนวทางการดําเนินงานที่ 5 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพื้นที่
ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ของดินในพื้นที่ตน้น้ํา

          139.8679           164.7591          24.8912 17.80      

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟู เน้ือที่ ไร่ 24,350 20,900
ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลาย
ของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั ครอบคลมุ

แห่ง 907 7,607

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            12.5900             8.4080 -          4.1820 -33.22

1.1 กรมพฒันาทีด่นิ            12.5900             8.4080 -          4.1820 -33.22

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิและฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรม
ดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

           12.5900             8.4080 -          4.1820 -33.22

กจิกรรม : ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ 
และฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบ
อนุรกัษด์นิและนํา้

           12.5900             8.4080 -          4.1820 -33.22

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนพื้นที่เกษตรที่ไดร้บัการ
ประเมนิสถานภาพทรพัยากรดนิเชิงระบบเพือ่
แกป้ญัหาดา้นการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นที่
เกษตรกรรม

แห่ง 10 5                  -  -            

2. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           127.2779           156.3511          29.0732 22.84      

2.1 กรมป่าไม ้             5.2650            55.0300          49.7650 945.20     

โครงการที ่1 : โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ

            5.2650            55.0300          49.7650 945.20     

กจิกรรม : สรา้งฝายตน้นํา้ในพื้นทีป่่าตน้นํา้                  -              43.7200          43.7200 100.00     
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าตน้นํา้ที่ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศ

แห่ง 5,966                  -  -            

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ

            5.2650            11.3100            6.0450 114.81     

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ป่าไมท้ี่ไดร้บัการฟ้ืนฟู ไร่ 1,350 2,900                  -  -            
2.2 กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           122.0129           101.3211 -        20.6918 -16.96

โครงการที ่1 : โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ์
(ลุม่นํา้) ระยะที ่1

          122.0129           101.3211 -        20.6918 -16.96

กจิกรรม : โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์
(ลุม่นํา้) ระยะที ่1

           89.7000            70.2000 -        19.5000 -21.74

ตวัชี้วดักิจกรรม : ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสือ่มโทรม ไร่ 23,000 18,000                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : ตน้ไมท้ี่นาํไปปลูกมอีตัรา
การรอดตายไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม : ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้นํา้            32.3129            31.1211 -          1.1918 -3.69
ตวัชี้วดักิจกรรม : ปลูกหญา้แฝกเพือ่อนุรกัษด์นิ
และนํา้

กลา้ 5,700,000 2,310,000                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : สรา้งฝายตน้นํา้ แห่ง 897 1,636                  -  -            
ตวัชี้วดักิจกรรม : อตัราการรอดตายของหญา้แฝก
ที่นาํไปปลูก

รอ้ยละ 80 80                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของฝายตน้นํา้ที่สามารถ
ใชง้านได ้

รอ้ยละ 100 100                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 6 : บริหารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุ
ทกุลุ่มน้ําอยา่งสมดุล

        1,400.2947         1,031.7726 -       368.5221 -26.32

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุ
ทกุลุ่มน้ําอย่างสมดุล

ลุ่มน้ํา 25 25

แนวทางการดําเนินงานที่ 6 : จดัทาํแผนยทุธศาสตร ์
การบริหารจดัการทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ํา 
แผนการปฏิบตัิการประจาํปี เพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน้ํา 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล
ประชาสมัพนัธแ์ละการมีสว่นร่วม

        1,400.2947         1,031.7726 -       368.5221 -26.32

ตวัช้ีวดัที่ 1 : องคก์รลุ่มน้ํา เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บั
การพฒันาเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา 
ครบทุกลุ่มน้ํา (การจดัทําแผนงาน การติดตามประเมินผล 
การจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน้ํา)

ลุ่มน้ํา 25 25

ตวัช้ีวดัที่ 2 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําทุกระดบั เรื่อง 7 7
ตวัช้ีวดัที่ 3 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา ฉบบั 6 8
ตวัช้ีวดัที่ 4 : มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ํา

เรื่อง 11 15

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิ่มประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุน
การตดัสนิใจ

ระบบ 11 10

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี           518.9167           545.6215          26.7048 5.15        

1.1 สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ           518.9167           545.6215          26.7048 5.15        

โครงการที ่1 : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนิน
การตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแมบ่ท 
ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          461.2767           525.4215          64.1448 13.91      

กจิกรรม จดัทาํและผลกัดนักฎหมายดา้น
การบรหิารทรพัยากรนํา้สูก่ารปฏบิตัิ

           87.0913           240.7441         153.6528 176.43     

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนอนุบญัญตั ิประกาศ 
หรือแนวทางปฏบิตัภิายใตก้ฎหมายวา่ดว้ย
ทรพัยากรนํา้ที่ดาํเนินการแลว้เสร็จ

ฉบบั/เรื่อง 1 0                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแผนงานที่จะนาํมาใชใ้น
การขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนํา้ในทุกระดบั

รายการ 13 16                  -  -            

กจิกรรม จดัทาํ ตดิตาม และประเมนิผล 
แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          374.1854           284.6774 -        89.5080 -23.92

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของความสาํเร็จของ
การติดตามตวัชี้วดัในแผนการบริหารจดัการ
ทรพัยากรนํา้ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90

รอ้ยละ 90 90                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

           57.6400            20.2000 -        37.4400 -64.95

กจิกรรม จดัทาํ พฒันาระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

           57.6400            20.2000 -        37.4400 -64.95

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่พฒันาเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ

เรื่อง 8 3                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของการพฒันา
ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทกุภารกิจและยุทธศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75

รอ้ยละ 75 75                  -  -            

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

2.1 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ 
(องคก์ารมหาชน)

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

กจิกรรม การใหบ้รกิาร (Services)           164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการ
บริหารจดัการทรพัยากรนํา้ที่ไดร้บัการพฒันา/
ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4 4                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลงานวจิยัและพฒันา
/องคค์วามรู ้ที่สามารถถา่ยทอดไปสูผู่ป้ระกอบการ
/ชุมชน

เรื่อง 4 4                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบทความที่ตีพมิพ ์เผยแพร่ เรื่อง 1 1                  -  -            
3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม            81.0920           193.5963         112.5043 138.74     

3.1 กรมอตุนิุยมวทิยา            81.0920           193.5963         112.5043 138.74     

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

           59.0920            53.5008 -          5.5912 -9.46

กจิกรรม ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่อง
เรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band ชนิด 
Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง 
ทีส่ถานีอตุนิุยมวทิยาระนอง และสถานี
อตุนิุยมวทิยาตรงั

           59.0920            53.5008 -          5.5912 -9.46

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของความถกูตอ้งของ
การพยากรณอ์ากาศระยะส ัน้

รอ้ยละ 88 88                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจ
วดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ตุนิุยม
วทิยาอทุกและเตอืนภยั

           22.0000            16.9655 -          5.0345 -22.88

กจิกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้
อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ตุนิุยมวทิยาอทุก
และเตอืนภยั

           22.0000            16.9655 -          5.0345 -22.88

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเร็จของการติดต ัง้
{{LF}}ระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ เพือ่การ
พยากรณอ์ุตุนิยมวทิยาอุทก และเตือนภยั

ระดบั 5 5                  -  -            

โครงการที ่3 : โครงการปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

                 -             123.1300         123.1300 100.00     

กจิกรรม ปรงัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพ
การตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยาระดบัตาํบล 
และอาํเภอใหเ้ป็นระบบ{{LF}}อตัโนมตัิ

                 -             123.1300         123.1300 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จในการปรบัปรุง
และเพิม่ประสทธภิาพและตรวจวดัขอ้มลู
อุตุนิยมวทิยาระดบัตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิ

รอ้ยละ 100                  -  -            

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           636.0483           183.7396 -       452.3087 -71.11

4.1 กรมทรพัยากรนํา้           502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากลไกและเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้

          502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

กจิกรรม พฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการนํา้

          502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องมอืและกลไกที่ไดร้บั
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนุน
บริหารจดัการทรพัยากรนํา้แบบบูรณาการ

เรื่อง 15 4                  -  -            

4.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล           133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37

โครงการที ่1 : โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงั
ระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

          133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37

กจิกรรม จดัทาํเครอืข่ายสงัเกตการณน์ํา้บาดาล           133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่
เป้าหมายที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

สถานี 12 13                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงระดบันํา้
จากบ่อสงัเกตการณน์ํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

ชุด 1 1                  -  -            

269



จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม ชัน้นํา้บาดาลระดบัตื้น ไดร้บัการ
อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูคืนสูส่มดุลตามธรรมชาติ
ใหส้ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ัง่ยนื

แห่ง 530 0                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบเพือ่เป็นเครื่องมอื
ในการเพิม่ประสทิธภิาพบริหารจดัการทรพัยากร
นํา้บาดาล

ระบบ 2 0                  -  -            

270



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

45,996,000             บาท
1. งบลงทนุ 18,631,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,631,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,631,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 18,631,000             บาท
(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 39 รายการ (รวม 40 หน่วย) 14,631,000             บาท
(2) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Coliform, E.Coli) 
สสภ.3 ตาํบลวงัทอง อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท
(3) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Coliform, E.Coli) 
สสภ.4 ตาํบลเกา้เลี้ยว อาํเภอเกา้เลี้ยว จงัหวดันครสวรรค ์1 เครือ่ง 1,000,000              บาท
(4) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Coliform, E.Coli) 
สสภ.9 ตาํบลบา้นจ ัน่ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 เครือ่ง 1,000,000              บาท
(5) เครือ่งมอืตรวจวดัจลุนิทรยีแ์บบอตัโนมตัใินนํา้ (Coliform, E.Coli) 
สสภ.15 ตาํบลวชิติ อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 27,365,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพแหลง่นํา้ดบิเพือ่คณุภาพชวีติของประชาชน 27,365,000             บาท

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล
โครงการ : โครงการสาํรวจหาแหล่งน้ําบาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่ 55,477,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 55,477,900             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 55,477,900             บาท
55,477,900             บาท

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีน้ําสะอาดเพื่ออปุโภคบรโิภค จดัหาแหล่งน้ําสาํรอง
ในพื้นที่ขาดแคลน และมีคณุภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยดัน้ําทกุภาคส่วน
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรงุเทพมหานครเขา้ถงึน้ําประปา [67,162 ครวัเรอืน]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน้ําตน้ทนุ เพิ่มประสทิธิภาพและขยายขอบเขต
ระบบประปาเพื่ออปุโภคบรโิภค
ตวัช้ีวดัที่ 1 : หมู่บา้นมีน้ําสะอาดและไดม้าตรฐาน [781 แห่ง]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ [67,162 ครวัเรอืน]
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพแหล่งน้ําดิบเพื่อพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน

(1) ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจศกัยภาพนํา้บาดาลในพื้นทีเ่สีย่งขาดแคลนนํา้ 29 พื้นที่
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225,871,800           บาท
1. งบลงทนุ 225,871,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 225,871,800           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 225,871,800           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 225,871,800            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นทุ่งแหว้ หมู่ที ่2 ตาํบลบ่อแร่ อาํเภอวดัสงิห ์
จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 10,266,900             บาท

10,266,900             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นวงันํา้เขยีว หมู่ที ่8 ตาํบลด่านชา้ง อาํเภอด่านชา้ง 
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นหนองม่วงพฒันา หมู่ที ่11 ตาํบลนํา้รอบ 
อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นหว้ยตลาด หมู่ที ่7 ตาํบลท่าดว้ง อาํเภอหนองไผ่ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นแหลม หมู่ที ่1 ตาํบลบางเตย อาํเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นนํา้ออ้ม หมู่ที ่15 ตาํบลหนองเมก็ อาํเภอนาเชอืก 
จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นทาํนบพฒันา หมู่ที ่3 ตาํบลหนองหอย 
อาํเภอพระทองคาํ จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 10,266,900             บาท

โครงการ : โครงการจดัหาแหล่งน้ําบาดาลระยะไกลเพื่อแกป้ญัหาในพื้นที่แลง้ซํ้าซากหรอืน้ําเค็ม

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นหว้ยธารทหาร หมู่ที ่3 ตาํบลวงับ่อ อาํเภอหนองบวั 
จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง
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(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นโคกหนิ หมู่ที ่10 ตาํบลสะเดา อาํเภอบวัเชด 
จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 10,266,900             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นตน้พงค ์หมู่ที ่3 ตาํบลหนา้เขา อาํเภอเขาพนม 
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 10,266,900             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นวดัทุ่งคา หมู่ที ่1 ตาํบลทุ่งคา อาํเภอเมอืงชมุพร 
จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นทุ่งค่าย หมู่ที ่8 ตาํบลชะอวด อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นโคกสวย หมู่ที ่1 ตาํบลโคกเจรญิ อาํเภอทบัปดุ 
จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นศรทีอง หมู่ที ่8 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 
จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นไร่ดง หมู่ที ่2 ตาํบลคยุบา้นโอง อาํเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดักาํแพงเพชร 1 แห่ง 10,266,900             บาท

10,266,900             บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นเกาะเจรญิสุข หมู่ที ่10 ตาํบลธรรมเสน 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นหนองบวั หมู่ที ่4 ตาํบลร่อนทอง อาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง
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(18) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นเนนิมณฑา หมู่ที ่10 ตาํบลกระแจะ อาํเภอนายายอาม 
จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(19) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นเหลา่ใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลแชแล อาํเภอกมุภวาปี 
จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 10,266,900             บาท

(20) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นบ่อเจด็ลูก หมู่ที ่1 ตาํบลปากนํา้ อาํเภอละง ู
จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(21) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นเปือย หมู่ที ่1 ตาํบลเปือย อาํเภอลอือาํนาจ 
จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 10,266,900             บาท

(22) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลเพือ่การอปุโภคบรโิภคในพื้นที่
ขาดแคลนนํา้ เสีย่งภยัแลง้ และมปีญัหาคณุภาพนํา้เค็ม ดว้ยเทคโนโลยี
การส่งนํา้ระยะไกล บา้นติ้ว หมู่ที ่9 ตาํบลจาน อาํเภอกนัทรารมย ์
จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง 10,266,900             บาท
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33,224,000             บาท
1. งบลงทนุ 33,224,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 33,224,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,224,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 33,224,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,224,000             บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

4,028,200              บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,028,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,028,200              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 411,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 300,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 317,200                บาท

1,016,692,800         บาท
เงนินอกงบประมาณ            126,137,000 บาท
1. งบลงทนุ 1,016,692,800         บาท
เงนินอกงบประมาณ            126,137,000 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,016,692,800         บาท

เงนินอกงบประมาณ            126,137,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,016,692,800         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 1,016,692,800         บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย) 133,454,000            บาท

11,300,000             บาท

12,200,000             บาท

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเพื่อการบรโิภค

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสถานีจา่ยน้ําบาดาลเพื่อประชาชน

รฐัวสิาหกจิ
การประปาส่วนภมูภิาค
โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ

(2) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาปราจนีบรุ ี
อาํเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง
(3) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาอรญัประเทศ 
อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง
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16,500,000             บาท
(5) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาปากช่อง 
(ขนงพระ) อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 22,750,000             บาท
(6) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาปากท่อ 
อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 22,775,000             บาท
(7) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาชมุพร 
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 23,500,000             บาท
(8) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาภเูก็ต 
อาํเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 20,000,000             บาท

11,564,000             บาท
(10) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขากนัตงั 
อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(11) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาสุไหงโกลก - (ตากใบ) - (สุครีนิ) อาํเภอสุไหงโกลก - แวง้ - 
ตากใบ - สุครีนิ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(12) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขานาทว ี
อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(13) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขานํา้พอง - (อบุลรตัน)์ อาํเภอนํา้พอง - อบุลรตัน ์
จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 28,080,000             บาท
(14) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาภเูขยีว 
อาํเภอภเูขยีว-เกษตรสมบูรณ์  จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 10,092,000             บาท

10,978,000             บาท

20,806,000             บาท

10,790,000             บาท

10,000,000             บาท

(19) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาหนองบวัลาํภ ู- (ศรบีญุเรอืง) - (นากลาง) 
อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ู- ศรบีญุเรอืง - นากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง 10,000,000             บาท

(17) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาสกลนคร - 
(กสุุมาลย)์ อาํเภอเมอืงสกลนคร - กสุมุาลย ์จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง

(4) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาพนมสารคาม 
อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง

(9) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขานครศรธีรรมราช 
(ร่อนพบูิลย)์ อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง

(15) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาจตัรุสั - (หนองบวัละเหว) อาํเภอจตัรุสั - เนนิสงา่ - หนองบวัละเหว 
จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง
(16) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาโพนพสิยั 
อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง

(18) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาหนองคาย 
อาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง
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(20) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ กปภ.สาขาเลย 
อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 แห่ง 12,334,000             บาท
(21) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาละหานทราย - (บา้นกรวด) - (โนนดนิแดง) 
อาํเภอละหานทราย - บา้นกรวด - โนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 14,173,000             บาท
(22) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาสตกึ - (พทุไธสง) อาํเภอสตกึ -พทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 10,000,000             บาท

(23) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาศรสีะเกษ - (กนัทรารมย)์ - (หว้ยทบัทนั) - (บงึบูรพ)์ 
อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ - กนัทรารมย ์- หว้ยทบัทนั-บงึบูรพ ์
จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง 13,555,000             บาท
(24) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาสนักาํแพง อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 15,650,000             บาท
(25) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาแม่รมิ อาํเภอแม่รมิ - เมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 13,170,000             บาท
(26) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จนั) อาํเภอแม่สาย - แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 
1 แห่ง 11,000,000             บาท
(27) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพระบบท่อจ่ายนํา้ 
กปภ.สาขาชยันาท อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 21,812,000             บาท
(28) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ หมู่บา้นดดีแีลนด ์ตาํบลอทุยั 
อาํเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 23,000,000             บาท
(29) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ ตาํบลดอนพดุ อาํเภอดอนพดุ 
จงัหวดัสระบรุ ี1 แห่ง 34,000,000             บาท
(30) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้ หมู่ 2 ตาํบลสามพระยา 
อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 14,000,000             บาท
(31) งานวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํา้บรเิวณหมู่ที ่1-4 ตาํบลคุง้กระถนิ 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี 1 แห่ง 34,735,000             บาท
(32) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขานาทว ีระยะที ่1 
อาํเภอนาทว-ีจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 16,908,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 112,722,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 28,180,500             บาท
เงนิงบประมาณ 84,541,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,908,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,816,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 33,816,600             บาท
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19,548,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,325,500            บาท
เงนินอกงบประมาณ 32,581,500             บาท
เงนิงบประมาณ 97,744,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,548,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,097,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 39,097,600             บาท

(34) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาปราจนีบรุ ี
(ประจนัตคาม) - ศรมีหาโพธิ์ จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 42,017,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,115,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 70,028,700             บาท
เงนิงบประมาณ 210,086,300            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 42,017,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 84,034,500             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 84,034,500             บาท

92,871,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 499,360,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 124,840,000            บาท
เงนิงบประมาณ 374,520,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,129,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,477,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 92,871,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,041,400             บาท

(36) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาค
สาขากนัตงั-(สเิกา-ปากเมง) อาํเภอกนัตงั - สเิกา จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 74,296,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 310,321,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 77,580,300             บาท
เงนิงบประมาณ 232,740,700            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,147,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,331,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,296,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,965,400             บาท

(33) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาภเูขยีว - (บา้นเป้า) 
อาํเภอภเูขยีว-เกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง

(35) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาค
สาขาศรสีะเกษ -(อทุมุพรพสิยั)-(ทุ่งไชย)-(หว้ยทบัทนั) 
อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ - อทุมุพรพสิยั - หว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แห่ง
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(37) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาค
สาขาพงังา-(ทบัปดุ) อาํเภอเมอืงพงังา - ทบัปดุ จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 41,739,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 202,174,100            บาท
เงนินอกงบประมาณ 50,543,500             บาท
เงนิงบประมาณ 151,630,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,521,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,739,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,369,600             บาท

(38) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาเลย อาํเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย 1 แห่ง 56,540,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 325,798,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 81,449,500             บาท
เงนิงบประมาณ 244,348,500            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,869,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,540,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 138,938,800            บาท

(39) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาชยันาท - (หนัคา) (ระยะที1่) 
อาํเภอเมอืงชยันาท - หนัคา - เนนิขาม จงัหวดัชยันาท  1 แห่ง 24,552,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,063,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 33,765,700             บาท
เงนิงบประมาณ 101,297,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,259,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,552,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,485,000             บาท
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11,222,800             บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,897,600 บาท
1. งบลงทนุ 11,222,800             บาท
เงนินอกงบประมาณ               8,897,600 บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,222,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ               8,897,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,222,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ               8,897,600 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 11,222,800             บาท

11,222,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,488,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,122,000             บาท
เงนิงบประมาณ 33,366,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,673,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,222,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,470,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บา้น

(1) ค่าก่อสรา้งปรบัปรงุกจิการประปาภายหลงัการรบัโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี)่ 
อาํเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย 1 แห่ง

280



1,053,198,900         บาท
1. งบลงทนุ 1,053,198,900         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,053,198,900         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,053,198,900         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 769,235,800            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,230,000             บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) อโุมงคส์ง่นํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
อโุมงคส์ง่นํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง  สญัญาที ่1 101,764,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,334,600,000         บาท
ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 757,255,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,646,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 101,764,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,322,933,300         บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ก่อสรา้งแหล่งน้ํา/ระบบกระจายน้ํา (ใหม่) จาํนวนแหล่งน้ํา/น้ําบาดาล เพิ่มข้ึน [715 แห่ง]

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน้ําภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดลุ รวมถงึการเพิ่มผลติภาพการใชน้ํ้า
ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่รบัประโยชนจ์ากแหล่งน้ําเพิ่มข้ึน [357,540 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทนุเพิ่มข้ึน [157.89 ลา้นลูกบาศกเ์มตร]
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน้ํา [98,841 ครวัเรอืน]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟแูหล่งน้ํา ระบบกระจายน้ํา 
และเช่ือมโยงวางระบบเครอืข่ายน้ํา/ลุ่มน้ํา ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พื้นที่ที่รบัประโยชนจ์ากแหล่งน้ําเพิ่มข้ึน [41,460 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน [218,194 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 4 : ปรมิาตรการเกบ็กกัน้ํา/ปรมิาณน้ําตน้ทนุเพิ่มข้ึน [157.89 ลา้นลูกบาศกเ์มตร]
ตวัช้ีวดัที่ 5 : พื้นที่ชลประทานเดิมไดร้บัการปรบัปรงุ [936,491 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 6 : เพิม่ประสทิธิภาพแหล่งน้ําและระบบกระจายน้ําเดิม [437 แห่ง]
ตวัช้ีวดัที่ 7 : จดัหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน [65 แห่ง]
ตวัช้ีวดัที่ 8 : จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการจดัหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน [26,131 ครวัเรอืน]
ตวัช้ีวดัที่ 9 : พื้นที่รบัประโยชนจ์ากการจดัหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน [97,886 ไร่]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการเพิ่มปรมิาณน้ําในอา่งเกบ็น้ําเข่ือนแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม่
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(3) อโุมงคส์ง่นํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
อโุมงคส์ง่นํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง  สญัญาที ่2 310,417,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,880,800,000         บาท
ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 1,204,017,900         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,141,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 133,223,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 310,417,600            บาท

(4) อโุมงคส์ง่นํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
อโุมงคส์ง่นํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที ่1 283,360,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,857,413,500         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 710,243,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 647,681,600            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 202,400,500            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 283,360,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,013,728,400         บาท

(5) อโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
อโุมงคส์ง่นํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั สญัญาที ่2 60,463,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,134,000,000         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 488,021,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 362,780,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,463,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,222,734,400         บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 43,963,100             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งอโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ 
พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่งดั-แม่กวง 20,805,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 195,810,000            บาท
ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 87,398,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,133,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,805,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,472,500             บาท
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(2) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งอโุมงคส์่งนํา้และอาคารประกอบ 
พรอ้มส่วนประกอบอืน่ อโุมงคส์่งนํา้ช่วงแม่แตง-แม่งดั 23,158,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 241,314,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 56,999,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,353,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,616,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,158,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 131,186,800            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 240,000,000            บาท
(1) ระบบท่อส่งนํา้แม่งดั-แม่แตง และอาคารประกอบ (ระยะที ่4) 160,000,000            บาท
(2) ปรบัปรงุโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่กวงอดุมธารา 
พื้นทีร่บัประโยชน ์293,000 ไร่ 80,000,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาลุ่มน้ําตาปี - พมุดวง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 410,918,100 บาท
1. งบลงทนุ 410,918,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 410,918,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 410,918,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 380,622,300            บาท
(1) คลองส่งนํา้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 45,000,000             บาท
(2) คลองระบายนํา้และอาคารประกอบ ระยะที ่1 60,000,000             บาท
(3) ระบบส่งนํา้ MC2 พรอ้มอาคารประกอบ 60,000,000             บาท
(4) ระบบสูบนํา้และระบบส่งนํา้ MC1 พรอ้มอาคารประกอบ 215,622,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,155,780,800         บาท
เงนินอกงบประมาณ 185,841,000            บาท
เงนิงบประมาณ 969,939,800            บาท
ปี 2554 - 2561 ตัง้งบประมาณ 406,862,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,765,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 280,689,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 215,622,300            บาท
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1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 6,495,800              บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงานระบบสูบนํา้และระบบส่งนํา้ MC1 
พรอ้มอาคารประกอบ 6,495,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,471,500             บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,040,100              บาท
เงนิงบประมาณ 28,431,400             บาท
ปี 2554 - 2561 ตัง้งบประมาณ 21,935,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,495,800              บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 23,800,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ 19,800,000             บาท
526,438,500           บาท

1. งบลงทนุ 526,438,500           บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 526,438,500           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 526,438,500           บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 62,700,000             บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 62,700,000             บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 448,238,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 7,589,900              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา พรอ้มอาคารประกอบ สว่นที ่1 210,587,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,982,000,000         บาท
ปี 2556 - 2561 ตัง้งบประมาณ 582,078,900            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 114,866,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 210,587,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,074,467,300         บาท

(3) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ 130,572,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,474,700,000         บาท
ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 442,572,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 208,959,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 139,958,400            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 130,572,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 552,637,900            บาท

โครงการ : โครงการเข่ือนทดน้ําผาจกุ จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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(4) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ (สญัญาที ่2) 99,488,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 980,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 196,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 99,488,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 342,255,700            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 342,255,600            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 500,000                บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 500,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าเตรยีมงานเบื้องตน้ 10,000,000             บาท
255,599,700           บาท

1. งบลงทนุ 255,599,700           บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 255,599,700           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 255,599,700           บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 146,500,000            บาท

(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 146,500,000            บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 74,099,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,274,400              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) คลองส่งนํา้และคลองระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบฝัง่ซา้ย 44,137,800             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 ตัง้งบประมาณ 44,137,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 88,922,600             บาท

(3) คลองส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบฝัง่ซา้ย สญัญาที ่2 28,687,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,687,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 187,312,500            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 35,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ 25,000,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 10,000,000             บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําคลองหลวง จงัหวดัชลบรุี
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421,762,600           บาท
1. งบลงทนุ 421,762,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 421,762,600           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 421,762,600           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 71,670,000             บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 71,670,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 283,092,600            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,869,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที ่1 117,128,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 862,844,200            บาท
ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 472,138,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,968,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,609,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 117,128,400            บาท

(3) ระบบชลประทานฝัง่ซา้ย สญัญาที ่2 133,468,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 418,888,800            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 201,641,900            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 83,778,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 133,468,500            บาท

(4) ระบบชลประทานฝัง่ขวา -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 215,700,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 78,235,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 76,394,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,070,200             บาท

(5) ระบบระบายนํา้ฝัง่ซา้ยพรอ้มอาคารประกอบ 27,626,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,900,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,673,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,626,700             บาท

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบรุี

286



1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 67,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานอาคารชลประทาน 35,000,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ 27,000,000             บาท

331,975,000           บาท
1. งบลงทนุ 331,975,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 331,975,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 331,975,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 321,975,000            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,333,700              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ระบบท่อส่งนํา้สายซอยพรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีช่ลประทาน 3,000 ไร่ 70,000,000             บาท
(3) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบ สญัญาที ่2 127,641,300            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 ตัง้งบประมาณ 127,641,300            บาท

(4) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบ สญัญาที ่3 พื้นทีช่ลประทาน 10,000 ไร่ 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 10,000,000             บาท

6,547,431,600         บาท
1. งบลงทนุ 6,547,431,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 6,547,431,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 6,547,431,600         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 72,798,900             บาท
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการส่งนํา้
และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์จงัหวดัชยันาท 13,015,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,015,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,984,200             บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําหว้ยน้ํารอีนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดิตถ ์

โครงการ : โครงการปรบัปรงุงานชลประทาน
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(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุโครงการชลประทาน
ขนาดกลางในเขตจงัหวดัลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 11,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,100,000             บาท

(3) โครงการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
ลาํโดมนอ้ย จงัหวดัอบุลราชธานี 13,883,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,883,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,116,900             บาท

(4) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรบัปรงุโครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ฝัง่ขวา จงัหวดักาญจนบรุี 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพ
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากระเสยีว จงัหวดัสุพรรณบรุี 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(6) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรบัปรงุโครงการชลประทาน
ในลุม่นํา้นอ้ย จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสงิหบ์รุ ีจงัหวดัอ่างทอง 
และจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 4,948,954,700         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 672,324,500            บาท
รวม 168 รายการ (รวม 168 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพ
หวังานฝายแม่ยม ตาํบลบา้นหนุน อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ 34,443,900             บาท
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(3) ปรบัปรงุลาํเหมอืง สารภ ี- ยางเนิ้ง ระยะที ่2 พื้นทีร่บัประโยชน ์
2,500 ไร่  โครงการชลประทานเชยีงใหม่ ตาํบลยางเนิ้ง อาํเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่ 13,600,000             บาท
(4) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ท่าเดือ่พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน์
2,125 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่แตง ตาํบลบา้นแม 
อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 25,000,000             บาท
(5) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้สายซอยคลอง RMC ฝายสา จาํนวน 4 สาย 
(ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตาํบลแม่สา อาํเภอเวยีงสา 
จงัหวดัน่าน 12,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายปางดะ คลองส่งนํา้ RMC อนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิโครงการชลประทานลาํปาง ตาํบลบา้นขอ อาํเภอเมอืงปาน
จงัหวดัลาํปาง 14,610,000             บาท
(7) ปรบัปรงุหวังานฝายดอนแกว้และอาคารประกอบ ระยะที ่2 
โครงการชลประทานน่าน ตาํบลพระธาต ุอาํเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน 15,000,000             บาท
(8) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้โครงการช่วยเหลอืผูอ้พยพทา้ยเขือ่นสริกิติิ์
โครงการชลประทานอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ตาํบลท่าปลา อาํเภอท่าปลา
จงัหวดัอตุรดติถ์ 25,000,000             บาท
(9) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ ซ ี1 กม.163+320 - 167+200 
ความยาว 3.880 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าบวั ตาํบลท่านัง่
อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 16,480,000             บาท
(10) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ ซ ี45 ระยะทาง 4.757 กโิลเมตร
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาดงเศรษฐ ีตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืงพจิติร
จงัหวดัพจิติร 10,000,000             บาท
(11) ปรบัปรงุคลองหว้ยถ ัว่พรอ้มอาคารประกอบ โครงการชลประทาน
นครสวรรค ์ตาํบลหว้ยถ ัว่เหนอื อาํเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ 15,000,000             บาท
(12) ปรบับปรงุคลองเตาขนมจนี พรอ้มอาคารประกอบ โครงการชลประทาน
นครสวรรค ์ตาํบลท่าตะโก อาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 20,000,000             บาท
(13) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา (RMC) และอาคารประกอบ 
ระยะ 2 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแควนอ้ยบาํรงุแดน 
จงัหวดัพษิณุโลก 40,000,000             บาท
(14) ปรบัปรงุถนนทดแทนนํา้ท่วม โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยใหญ่ 
ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร โครงการชลประทานนครสวรรค ์ตาํบลตะครอ้
อาํเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค์ 10,000,000             บาท
(15) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้สาย 2L - MC กม.3+200 ถงึ กม.4+000
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่อทองแดง ตาํบลสระแกว้ 
อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 12,000,000             บาท
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(16) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สาย MC วงัยาง กม.37+500 ถงึ กม.38+500
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาวงัยาง - หนองขวญั ตาํบลวงัชะโอน 
อาํเภอบงึสามคัค ีจงัหวดักาํแพงเพชร 20,000,000             บาท
(17) ปรบัปรงุฝายพรอ้มอาคารประกอบบา้นแม่ยางตาล 
อ่างเก็บนํา้แม่ยางหลวง โครงการชลประทานแพร่ ตาํบลแม่ยางตาล 
อาํเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 25,000,000             บาท
(18) ปรบัปรงุท่อลอดถนน คลอง MC หนิชะโงก กม.24+134 
โครงการหนิชะโงก โครงการชลประทานกาํแพงเพชร ตาํบลวงัหามแห 
อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร 10,000,000             บาท
(19) ปรบัปรงุโรงสูบนํา้หน่วยสูบนํา้ที ่2 พรอ้มป้องกนัตลิง่  
โครงการชลประทานตาก ตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 40,000,000             บาท
(20) ปรบัปรงุฝายยาง พรอ้มระบบส่งนํา้ โครงการชลประทานกาํแพงเพชร
ตาํบลโพธิ์ทอง อาํเภอปางศิลาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร 120,000,000            บาท

(21) ท่อระบายนํา้หว้ยหมเูน่า ขนาดท่อระบาย 2.40x2.40 เมตร 
จาํนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ๆ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหว้ยโมง ตาํบลนํา้โมง อาํเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย 10,000,000             บาท
(22) ปรบัปรงุเครือ่งวดันํา้ฝน ถาดวดัการระเหย และแผ่นวดัระดบันํา้ 
(Staff Gate) พื้นทีส่าํนกังานชลประทานที ่5 ตาํบลหมมู่น 
อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 11,050,000             บาท
(23) ปรบัปรงุทางระบายนํา้ฉุกเฉิน อ่างเก็บนํา้ลาํพนัชาด 
โครงการชลประทานอดุรธาน ีตาํบลหนองกงุทบัมา้ อาํเภอวงัสามหมอ 
จงัหวดัอดุรธานี 15,000,000             บาท
(24) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้ หว้ยทราย 2 ยาว 3.810 กโิลเมตร
โครงการชลประทานอดุรธาน ีตาํบลหนองววัซอ อาํเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอดุรธานี 10,000,000             บาท
(25) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้คู ้พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 
โครงการชลประทานเลย ตาํบลภหูอ อาํเภอภหูลวง จงัหวดัเลย 10,000,000             บาท
(26) ระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยตาดสูง ความยาว 2.00 กม. 
โครงการชลประทานเลย ตาํบลแสงภา อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 10,000,000             บาท
(27) ระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยไร่ โครงการชลประทานเลย 
ความยาว 2.155 กม. โครงการชลประทานเลย ตาํบลชมเจรญิ 
อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย 10,000,000             บาท
(28) เพิม่ประสทิธภิาพการระบาย อ่างเก็บนํา้หว้ยบงัพวน 
โครงการชลประทานหนองคาย ตาํบลหนองนาง อาํเภอท่าบ่อ 
จงัหวดัหนองคาย 30,000,000             บาท
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(29) ปรบัปรงุไซฟอนคลองส่งนํา้ LMC กม.0+150 และ กม.0+200 
อ่างเก็บนํา้หว้ยนกเคา้ โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลเจรญิศิลป์ 
อาํเภอเจรญิศิลป์ จงัหวดัสกลนคร 12,000,000             บาท
(30) ปรบัปรงุ RIVER OUTLET พรอ้มอาคารประกอบ
อ่างเก็บนํา้หว้ยทรายสวา่ง โครงการชลประทานสกลนคร 
อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 10,000,000             บาท
(31) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สาย LMC และสายซอย ความยาวรวม 7.739 กม.
อ่างเก็บนํา้หว้ยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลคูสะคาม 
อาํเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 10,000,000             บาท

(32) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ กม.0+000-2+850 (ท่อระบายนํา้ป่า) 
สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ประตูระบายนํา้ลาํนํา้ยาม 
โครงการชลประทานสกลนคร ตาํบลวาใหญ่ อาํเภออากาศอาํนวย 
จงัหวดัสกลนคร 19,000,000             บาท
(33) ปรบัปรงุก่อสรา้งอาคารบงัคบันํา้หว้ยแข ้โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
หนองหวาย ตาํบลโนนท่อน อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 10,000,000             บาท
(34) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้สถานสูีบนํา้ P1 เขือ่นมหาสารคาม 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชกีลาง ตาํบลท่าพระ อาํเภอเมอืงขอนแก่น
จงัหวดัขอนแก่น 15,000,000             บาท
(35) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้คลองสายใหญ่ฝัง่ขวา (ระยะที ่5) กม.22+000 - 
กม.23+008 ความยาว 1.008 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
พรม - เชญิ ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมูิ 12,500,000             บาท
(36) ปรบัปรงุเสรมิคอนกรตีดาดคลองและคนัคลองระบบส่งนํา้
ฝายกดุธาต ุความยาว 5,000 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
พรม - เชญิ ตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ 12,000,000             บาท
(37) ปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้หว้ยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสนิธุ ์
ตาํบลหว้ยโพธิ์ อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 33,061,300             บาท
(38) ปรบัปรงุระบบเก็บกกัพรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บนํา้แก่งเลงิจาน
ปรมิาณดนิ 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม 
ตาํบลแก่งเลงิจาน อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 15,000,000             บาท
(39) ปรบัปรงุระบบเก็บกกัพรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บนํา้หว้ยคะคาง
ปรมิาณดนิ 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม 
ตาํบลโคกก่อ อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 15,000,000             บาท
(40) ปรบัปรงุคนัคลอง และเสรมิขอบคอนกรตีคลองสายใหญ่ฝัง่ซา้ย 
กม.0+000 - 4+650 ความยาว 4.650 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
ลาํปาว ตาํบลลาํคลอง อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ์ 15,000,000             บาท
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(41) ปรบัปรงุอาคารระบายนํา้ลน้อ่างเก็บนํา้หว้ยพลาญเสอื (ตอนลา่ง)
โครงการชลประทานอบุลราชธาน ีตาํบลโดมประดษิฐ ์อาํเภอนํา้ยนื 
จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท
(42) ปรบัปรงุร่องชกันํา้สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
โดมนอ้ย ตาํบลโนนกลาง อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 35,000,000             บาท

(43) ปรบัปรงุบานประตูระบายนํา้และระบบควบคมุเขือ่นธาตนุอ้ย 
ขนาดกวา้ง 12.50 เมตร สูง 7.50 เมตร จาํนวน 8 บาน โครงการส่งนํา้
และบาํรงุรกัษาชลีา่งและเซบายลา่ง ตาํบลธาตนุอ้ย อาํเภอเขือ่งใน 
จงัหวดัอบุลราชธานี 80,000,000             บาท
(44)  ปรบัปรงุคลองส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยกา้นเหลอืง จาํนวน 5 สาย 
โครงการชลประทานนครพนม  ตาํบลกา้นเหลอืง อาํเภอนาแก 
จงัหวดันครพนม 39,800,000             บาท
(45) ปรบัปรงุคลองแยกซอย FD.8 (1R-4L-LMC) ความยาว 4.450 
กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ ตาํบลกระชอน 
อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท
(46) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้ฝัง่ซา้ยอ่างเก็บนํา้ลาํตะโคง กม.2+000 ถงึ 
กม.10+000 โครงการชลประทานบรุรีมัย ์ตาํบลหวัฝาย อาํเภอแคนดง 
จงัหวดับรุรีมัย์ 50,000,000             บาท
(47) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ ปตร.มะขามเฒ่า ระยะทาง 5.00 กโิลเมตร 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํตะคอง ตาํบลบา้นใหม่ 
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30,000,000             บาท
(48) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้ขนาดใหญ่ระบบกระจายนํา้บา้นเขวา้ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูกลาง ตาํบลบา้นแพ อาํเภอคูเมอืง 
จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท
(49) ปรบัปรงุคลอง 2L - LMC ขรน.พมิาย พรอ้มอาคารประกอบ 
ความยาว 3.654 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาทุ่งสมัฤทธิ์ 
ตาํบลชวีาน อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท
(50) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัตลิง่ ฝายบา้นใหม่ ความยาว 200 เมตร 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูกลาง  ตาํบลตระแสง 
อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์ 20,000,000             บาท
(51) ปรบัปรงุพนงักัน้นํา้ DPR.8 - 1 บา้นหนองโอง ความยาว 1.000 
กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาหวันา ตาํบลโนนสงัข ์
อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท
(52) ปรบัปรงุคลอง RMC ฝายปะคาํ กม.13+720 ถงึ กม.22+300 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาลาํปลายมาศ ตาํบลโคกมะม่วง 
อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย์ 20,000,000             บาท
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(53) ระบบป้องกนัการกดัเซาะทา้ยนํา้ของ River Outlet ระยะ2 
ตาํบลแก่งดนิสอ อาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบรุี 20,000,000             บาท
(54) ประตูระบายนํา้คลองสนัทรยี ์ตาํบลรอบเมอืง อาํเภอเมอืงปราจนีบรุี
จงัหวดัปราจนีบรุี 43,000,000             บาท
(55) ปรบัปรงุ ทรบ.คลองลกึ ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร 
จาํนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห ตาํบลบา้นทาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิ
จงัหวดัปราจนีบรุี 12,200,000             บาท
(56) ปรบัปรงุ ทรบ.ป่าชา้ขา้วรดี ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร 
จาํนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห ตาํบลบางบรบูิรณ์ อาํเภอเมอืงปราจนีบรุี
จงัหวดัปราจนีบรุี 11,400,000             บาท
(57) ระบบสูบผนันํา้คลองสะพาน - อ่างประแสร ์ขนาด 1.375 
ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีจาํนวน 5 เครือ่ง พรอ้มระบบท่อส่งนํา้ ความยาว 
3,500 เมตร ตาํบลชมุแสง อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 101,450,000            บาท
(58) งานป้องกนัตลิง่ฝัง่ซา้ยแม่นํา้บางปะกง จาํนวน 3 แห่ง 
(จดุที ่30 จดุที ่31 จดุที ่32) โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางปะกง 
ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 20,000,000             บาท
(59) งานป้องกนัตลิง่ฝัง่ซา้ยแม่นํา้บางปะกง จาํนวน 3 แห่ง 
(จดุที ่33 จดุที ่34 จดุที ่35) โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางปะกง 
ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 20,000,000             บาท
(60) เพิม่ความจอุ่างเก็บนํา้คลองระโอก ตาํบลทุ่งควายกนิ อาํเภอแกลง
จงัหวดัระยอง 20,000,000             บาท
(61) ประตูระบายนํา้บา้นบางไทรใหญ่ ตาํบลบางพลวง อาํเภอบา้นสรา้ง
จงัหวดัปราจนีบรุี 38,000,000             บาท
(62) ท่อระบายนํา้คลองหนองปลาตอง ตาํบลหนองยาว อาํเภอพนมสารคาม
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 12,000,000             บาท
(63) โรงสูบนํา้ MC - P2 ขนาดอตัราการสูบนํา้ 0.7 ลบ.ม.ต่อวนิาท ี
จาํนวน 2 เครือ่ง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามโนรมย ์ตาํบลวดัโคก 
อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
(64) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 17ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 
3.500 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาช่องแค ตาํบลหนองเต่า 
อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุี 20,000,000             บาท
(65) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 3ซา้ย และอาคารประกอบ ระยะที ่1 
ความยาว 3.000 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาช่องแค 
ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุี 20,000,000             บาท
(66) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 24 ขวา (ช่วงที ่2) ปรมิาณ 80,000 ตร.ม.
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาเรงิราง ตาํบลบางระกาํ อาํเภอนครหลวง
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 50,000,000             บาท
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(67) งานดาดคอนกรตีคลองแยกซอย 1ขวา - 5ขวา นครหลวง 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครหลวง ตาํบลบา้นหวา้ อาํเภอบางปะอนิ
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 25,000,000             บาท
(68) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ ส.11 พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2) 
ระยะทาง 2.558 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบางบาล 
ตาํบลบา้นแป้ง อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 26,000,000             บาท
(69) ขดุลอกเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้อ่างเก็บนํา้เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาป่าสกัชลสทิธิ์ ความจเุพิม่ขึ้น 0.3116 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลลาํนารายณ์ อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุี 15,000,000             บาท
(70) ปรบัปรงุคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบรุ ีตาํบลบา้นกลว้ย
อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุี 40,000,000             บาท
(71) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองโรงชา้ง พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 
1.50 กโิลเมตร โครงการชลประทานพระนครศรอียุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 18,000,000             บาท
(72) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองยายยุย้ ตาํบลบางขะแยง 
อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 60,000,000             บาท
(73) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณดา้นทศิเหนอืภายในกรมชลประทานปากเกรด็ 
ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 40,000,000             บาท
(74) ปรบัปรงุเขือ่นป้องกนัตลิง่วดัเขยีน ตาํบลบางไผ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุี
จงัหวดันนทบรุี 10,000,000             บาท
(75) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปากคลองทววีฒันา กม.0+410 
ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรุี 96,400,000             บาท
(76) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองทววีฒันา แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา
กรงุเทพมหานคร 10,000,000             บาท
(77) ปรบัปรงุพื้นทีบ่รเิวณคลองบางนางจนี ตาํบลบางขะแยง 
อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 40,000,000             บาท
(78) ปรบัปรงุกาํแพงป้องกนัตลิง่ฝัง่ดา้นทศิเหนอืคลองบางตลาด 
ความยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานนนทบรุ ีตาํบลบางตลาด 
อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 200,000,000            บาท
(79) ปรบัปรงุ ปตร.สน. คลองวดัเกตมุดศีรวีราราม ขนาด 3.00x3.00 ม. 
1 ช่อง พรอ้มเครือ่งสูบนํา้ 1 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง 
โครงการชลประทานสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 50,000,000             บาท
(80) งานปรบัปรงุก่อสรา้ง ทรบ.ผกัช ีพรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาเจา้เจด็ - บางยีห่น ตาํบลบา้นชา้ง 
อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 10,000,000             บาท
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(81) พนงักัน้นํา้คลองชายทะเลบรเิวณสถานสูีบนํา้สุวรรณภมู ิ
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชลหารพจิติร ตาํบลบางปู 
อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 15,750,000             บาท
(82) ปรบัปรงุ ปตร.ปากคลองท่าตอ ขนาด 4.00 เมตร จาํนวน 1 บาน  
ตาํบลบางยาง อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร 13,000,000             บาท
(83) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้ปลายคลองลาดหลมุแกว้ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพระยาบรรลอื ตาํบลลาดหลมุแกว้ 
อาํเภอลาดหลมุแกว้ จงัหวดัปทมุธานี 17,000,000             บาท
(84) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้มะทาย โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
พระยาบรรลอื ตาํบลโคกชา้ง อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 15,000,000             บาท
(85) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้ ปตร.คลองกร่าง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
ภาษเีจรญิ ตาํบลหอมเกรด็ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 12,000,000             บาท
(86) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้ ปตร.คลองพกิลุ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
ภาษเีจรญิ ตาํบลหอมเกรด็ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 12,000,000             บาท
(87) ดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ขวา พลเทพ พรอ้มอาคารประกอบ 
(ช่วงที ่5) กม.16+000 ถงึ กม.19+800 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
พลเทพ ตาํบลหว้ยง ูอาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 15,000,000             บาท
(88) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้พลเทพ ขนาดบานระบาย 6.50x7.50 เมตร 
จาํนวน 4 บาน และส่วนประกอบอืน่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพลเทพ
ตาํบลหาดท่าเสา อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 45,000,000             บาท
(89) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 2ซา้ย ระหาน พรอ้มอาคารประกอบ
กม.0+000 ถงึ กม.4+646 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาพลเทพ 
ตาํบลนางลอื อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 20,000,000             บาท
(90) ปรบัปรงุท่อลอดบ่อยมืฝัง่ขวา มะขามเฒ่า - อู่ทอง 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์ตาํบลบา้นเชี่ยน 
อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 20,000,000             บาท
(91) ปรบัปรงุคลองระบาย ร.3ข - 1ข มะขามเฒ่า พรอ้มอาคารประกอบ
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์ตาํบลหนัคา อาํเภอหนัคา 
จงัหวดัชยันาท 15,000,000             บาท
(92) ปรบัปรงุคลองระบายสามชกุ พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์ตาํบลบา้นเชี่ยน อาํเภอหนัคา 
จงัหวดัชยันาท 10,000,000             บาท
(93) ปรบัปรงุท่อระบายนํา้ ปลายคลองระบาย 5ขวา สามชกุ 1 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาดอนเจดยี ์ตาํบลหนองสาหร่าย 
อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุี 11,000,000             บาท
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(94) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 3ขวา - 1ขวา พื้นทีร่บัประโยชน ์
20,000 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบรมธาต ุตาํบลแพรกศรรีาชา 
อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 35,000,000             บาท
(95) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 5ขวา - 1ขวา พื้นทีร่บัประโยชน ์
4,800 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบรมธาต ุตาํบลดงคอน 
อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
(96) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย - 4ขวา - 1ขวา 
พื้นทีร่บัประโยชน ์20,000 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาบรมธาต ุ
ตาํบลดงคอน อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 20,000,000             บาท
(97) ปรบัปรงุประตูระบายนํา้ปากคลองธรรมชาตนิาคู 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชณัสูตร ตาํบลนาคู อาํเภอผกัไห่ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 20,000,000             บาท
(98) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย ระยะที ่2 ระยะทาง 0.900
กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษายางมณี ตาํบลท่าขา้ม 
อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุี 10,000,000             บาท
(99) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 3ซา้ย - 3ซา้ย ระยะที ่3 
ระยะทาง 1.380 กโิลเมตรเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษายางมณี 
ตาํบลจาํปาหลอ่ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 15,000,000             บาท
(100) ปรบัปรงุระบบกระจายนํา้ ระบบส่งนํา้บา้นเพชรนํา้ผึ้ง 
พื้นทีร่บัประโยชน ์4,500 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาทบัเสลา  
ตาํบลระบาํ อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 40,000,000             บาท
(101) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้พื้นที ่สปก. ระยะที ่2 พื้นทีร่บัประโยชน ์
2,344 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาทบัเสลา ตาํบลระบาํ อาํเภอลานสกั 
จงัหวดัอทุยัธานี 10,000,000             บาท
(102) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝัง่ขวา โครงการเขือ่นวงัร่มเกลา้ 
จงัหวดัอทุยัธานี 50,000,000             บาท
(103) อาคารป้องกนัการกดัเซาะลาํหว้ยขนุแกว้ (ฝัง่ขวา) ระยะทาง 
1.250 กโิลเมตร โครงการชลประทานชยันาท ตาํบลหนองบวั 
อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 15,000,000             บาท
(104) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้คลองกระทงพรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่2)
ระยะทาง 1.146 กโิลเมตร โครงการชลประทานชยันาท ตาํบลหนองบวั 
อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 20,000,000             บาท
(105) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองบา้นพราน ระยะที ่2 พื้นทีร่บัประโยชน ์
1,000 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตาํบลบา้นพราน อาํเภอแสวงหา
จงัหวดัอ่างทอง 23,000,000             บาท
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(106) ปรบัปรงุกาํแพงป้องกนัตลิง่คลอง ร. 1 ซ.ตาคต - ดาํเนนิสะดวก 
ระยะที ่2 ระยะทาง 2,200 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครชมุ  
ตาํบลดอนใหญ่ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี 25,000,000             บาท
(107) ปตร.คลองระบายนํา้ ร.3R - สองพีน่อ้ง กม.0+050 
พรอ้มสถานสูีบนํา้ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาสองพีน่อ้ง 
ตาํบลหวัโพธิ์ อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท
(108) ปรบัปรงุสถานสูีบนํา้หนองขาว-หนองโรง จดุที ่2 พรอ้มระบบส่งนํา้
โครงการชลประทานกาญจนบรุ ีตาํบลหนองขาว อาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบรุี 15,000,000             บาท
(109) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยมะหาด อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ระยะ 3 โครงการชลประทานราชบรุ ีตาํบลหนองพนัจนัทร ์อาํเภอบา้นคา
จงัหวดัราชบรุี 12,000,000             บาท
(110) งานปรบัปรงุคลองส่งนํา้ 4ขวา - 1ซา้ย - สายใหญ่ 3 
พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 8.20 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษาเพชรบรุ ีตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุี 25,000,000             บาท
(111) ปรบัปรงุฝายหว้ยคอกชา้งพรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษาปราณบรุ ีตาํบลบ่อนอก อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 25,000,000             บาท
(112) ปรบัปรงุอ่างเก็บนํา้พมุ่วง พื้นทีร่บัประโยชน ์780 ไร่ 
โครงการชลประทานเพชรบรุ ีตาํบลหนองชมุพล อาํเภอเขายอ้ย 
จงัหวดัเพชรบรุี 18,000,000             บาท
(113) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้บา้นย่านซือ่ ระยะที ่2 
พรอ้มอาคารประกอบ ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทาน
ประจวบครีขีนัธ ์ตาํบลหาดขาม อาํเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 19,000,000             บาท
(114) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้สาย 1ขวา ความยาว 5 กโิลเมตร 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยไทรงาม (ระยะที ่2) โครงการชลประทาน
ประจวบครีขีนัธ ์ตาํบลหนองพลบั อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 25,000,000             บาท
(115) ปรบัปรงุท่อส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา อ่างเก็บนํา้อ่างหนิ อนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิโครงการชลประทานประจวบครีขีนัธ ์ตาํบลอ่าวนอ้ย 
อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 17,000,000             บาท
(116) ปรบัปรงุบานระบาย ปตร.พนงัตกั จาํนวน 6 บาน 
พรอ้มอาคารและอปุกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานชมุพร ตาํบลบางลกึ
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 20,000,000             บาท
(117) ปรบัปรงุอาคารอดันํา้คลองตุ่น (ปชด.) ยกระดบัอาคารรบันํา้ 1 เมตร
พรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานระนอง 
ตาํบลปากจ ัน่ อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 12,000,000             บาท
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(118) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัการกดัเซาะทา้ยฝายคลองท่าทน 
โครงการชลประทานนครศรธีรรมราช ตาํบลเทพราช อาํเภอสชิล 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(119) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย ระยะ 2 เริม่ตน้ กม.1+790 -
กม.5+825 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพงังา ตาํบลครุะ 
อาํเภอครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา 50,000,000             บาท
(120) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ อ่างเก็บนํา้บา้นพรเุตย สายที ่2, 3 
โครงการชลประทานตรงั ตาํบลกะลาเส อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 10,000,000             บาท
(121) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้โครงการอ่างเก็บนํา้คลองท่างิ้ว สายที ่8 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิความยาว 3,500 เมตร พรอ้มอาคารประกอบ
โครงการชลประทานตรงั ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 15,000,000             บาท
(122) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ซา้ย (ปะเหลยีน) พื้นทีร่บัประโยชน ์
200 ไร่ โครงการชลประทานตรงั ตาํบลปะเหลยีน อาํเภอปะเหลยีน 
จงัหวดัตรงั 10,000,000             บาท
(123) ปรบัปรงุฝายคลองท่าพลบัพรอ้มระบบส่งนํา้ โครงการชลประทาน
พทัลงุ ตาํบลควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 45,000,000             บาท
(124) ระบบส่งนํา้สนบัสนุนแปลงใหญ่บา้นโหละ๊ยาว ระยะทาง 4.16 กม.
โครงการชลประทานสงขลา ตาํบลควนรู อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 30,000,000             บาท
(125) ปรบัปรงุอาคารบงัคบันํา้บา้นควนหวัชา้ง โครงการชลประทานสงขลา
ตาํบลคลองเปียะ อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 32,000,000             บาท
(126) ปรบัปรงุคนัคลองส่งนํา้ คลอง 1L - 1L - LMC (ท่าแพร) 
กม.8+000 ถงึ 10+000 โครงการฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทาน
สตูล ตาํบลฉลงุ อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 10,000,000             บาท

(127) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้และกระจายนํา้ พรอ้มอาคารประกอบ 
(ฝายคลองบางแกว้) สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ศูนยเ์รยีนรูแ้ปลงใหญ่
ไร่ปาลม์ โครงการบา้นอาพดัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิพื้นทีร่บัประโยชน์
2,000 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าเชยีด ตาํบลจองถนน 
อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 40,000,000             บาท
(128) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ พรอ้มอาคารประกอบ โครงการฝายบา้นนํา้ตก 
(ปชด.) พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่  โครงการชลประทานนราธวิาส 
ตาํบลสุครินิ อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 22,400,000             บาท
(129) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ฝายบา้นกาบงั พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการชลประทานยะลา ตาํบลกาบงั อาํเภอกาบงั จงัหวดัยะลา 14,500,000             บาท
(130) ปรบัปรงุ ทรบ.ปากคลองระบายนํา้ปลกัปลา - โคกกระท่อม 
พื้นทีร่บัประโยชน ์780 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาโก - ลก 
ตาํบลโฆษติ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 10,000,000             บาท
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(131) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ระยะที ่2 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปตัตาน ีตาํบลดอนรกั 
อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 15,000,000             บาท
(132) โครงการพฒันาระบบตรวจวดัระดบันํา้แบบการมสี่วนร่วม 
พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวเิคราะหส์ถานการณ์นํา้ แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 12,400,000             บาท
(133) ปรบัปรงุระบบตดิตามและแสดงผลศูนยป์ฏบิตักิารนํา้อจัฉรยิะ  
ส่วนประมวลวเิคราะหส์ถานการณ์นํา้ แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ
กรงุเทพมหานคร 10,000,000             บาท
(134) โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุม่นํา้เจา้พระยา 
แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 25,398,000             บาท
(135) งานปรบัปรงุระบบส่งนํา้คลองส่งนํา้ 1L - RMC ฝายเชยีงราย  
จาํนวน 3,000  เมตร โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลเวยีงเหนอื  
อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย 18,000,000             บาท
(136) โครงการปรบัปรงุประตูระบายนํา้รบันํา้เขา้แกม้ลงิทุ่งทะเลหลวง 
ตาํบลปากแคว อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั 42,220,000             บาท
(137) เพิม่ประสทิธภิาพอ่างเก็บนํา้บา้นกลาง (ปชด.) พรอ้มอาคารประกอบ
ปรมิาณดนิ 0.185 ลา้น.ลบ.ม. ตาํบลโคกตาล อาํเภอภสูงิห ์
จงัหวดัศรสีะเกษ 12,000,000             บาท
(138) ปรบัปรงุลาดดา้นทา้ย ปตร. ชมุพวง ความยาว 120 เมตร 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามลูกลาง ตาํบลหนองหลกั 
อาํเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 10,000,000             บาท
(139) คลองส่งนํา้ 1ซา้ย - 1ขวา - 3ขวา - 12ซา้ย โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษาราชบรุฝีัง่ซา้ย ตาํบลพกิลุทอง อาํเภอเมอืงราชบรุ ี
จงัหวดัราชบรุี 12,000,000             บาท
(140) ปรบัปรงุป้องกนัตลิง่อาคารอดันํา้คลองดนิแดง พรอ้มขดุลอก 
ความยาว 200 เมตร โครงการชลประทานชมุพร ตาํบลเขาค่าย 
อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 14,000,000             บาท
(141) ระบบส่งนํา้ กม.3+900 คลอง LMC (ดสุน) ตาํบลควนสตอ 
อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 15,000,000             บาท
(142) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพ อ่างเก็บนํา้หนองชา้งใหญ่ ความจเุพิม่ขึ้น 
10 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการชลประทานอบุลราชธาน ี
ตาํบลยางสกักระโพหลุม่ อาํเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธานี 100,000,000            บาท
(143) งานก่อสรา้งอาคารบงัคบันํา้บา้นสวนจกิ ตาํบลโพธิ์สยั 
อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 20,000,000             บาท

25,000,000             บาท
(144) งานอาคารป้องกนัการกดัเซาะ หว้ยกดุขวาง กม.0+400 ถงึ กม.0+800
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็
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(145) เพิม่ประสทิธอ่ิางเก็บนํา้หว้ยสวาย ระยะที ่2 ปรมิาณดนิขดุ 
1.25 ลา้น ลบ.ม. โครงการชลประทานบรุรีมัย ์ตาํบลสองช ัน้ อาํเภอกระสงั
จงัหวดับรุรีมัย์ 93,000,000             บาท
(146) ปรบัปรงุระบบคูนํา้และคลองไสไ้ก่ในแปลงนา พื้นที ่8,210 ไร่ 
ตาํบลยาง อาํเภอศีขรภมู ิจงัหวดัสุรนิทร์ 35,000,000             บาท
(147) ปตร.กลางคลองระบายใหญ่สามชกุ 1 กม.58+700 
จงัหวดัสุพรรณบรุี 70,000,000             บาท
(148) ปรบัปรงุพฒันาแหลง่นํา้พอยใหญ่ อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท
(149) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้ พรอ้มอาคารประกอบ ฝายนาก่อ
อ่างเก็บนํา้แม่คาํปองบา้นหว้ยทรายขาว อาํเภอรอ้งกวาง จงัหวดัแพร่ 15,000,000             บาท
(150) ปรบัปรงุคนัคลองส่งนํา้สาย 1R - LMC (ปลกัปลงิ) 
ช่วง กม.4+200 ถงึ กม.9+300 อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท
(151) ปรบัปรงุคนัคลองส่งนํา้สาย 1L - 1R - LMC (ปลกัปลงิ) 
ช่วง กม.0+000 ถงึ กม.6+300 อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 15,000,000             บาท
(152)  โครงการปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้พตุะเคยีน ระยะที ่2 
อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 36,650,000             บาท
(153) โครงการปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้อ่างเก็บนํา้พตุะเคยีน ระยะที ่2 
ตาํบลสมเดจ็เจรญิ อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 22,044,000             บาท
(154) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้ฝายจนัทบรุ ี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 111,273,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 111,273,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,727,000            บาท

(155) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้อ่างเก็บนํา้คลองสยีดั 
ตาํบลท่าตะเกยีบ อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 102,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 102,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 218,000,000            บาท
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(156) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้
จรเขส้ามพนั - อู่ทอง (เขาดสีลกั) ระยะที ่2 ตาํบลศาลาขาว 
อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุี 148,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 740,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 148,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 296,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 296,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรงุโครงการ 1,525,678,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุโครงการทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 245,214,000            บาท
รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายซอย 3R - LMC พรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีช่ลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรงุ 520 ไร่ โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษาแม่กวงอดุมธารา ตาํบลรอ้งววัแดง อาํเภอสนักาํแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 15,000,000             บาท
(3) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ปตร.เจา้วรการบญัชา 
ตาํบลธารทอง อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 17,000,000             บาท
(4) ปรบัปรงุคลองแยกซอย FTO.30 พรอ้มอาคารประกอบ  
ตาํบลเมอืงพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 10,000,000             บาท
(5) ปรบัปรงุทา้ยฝายแม่วงั โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั 
ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 12,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่แม่วงัฝัง่ซา้ย กม.25+000-26+000 
และอาคารประกอบ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั ตาํบลพระบาท 
อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 14,000,000             บาท
(7) ปรบัปรงุลาดตลิง่แม่วงัฝัง่ขวา ช่วงที ่2 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
แม่วงั ตาํบลบ่อแฮว้ อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 12,000,000             บาท
(8) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่แม่วงัฝัง่ซา้ย กม.20+500 ถงึ กม.22+000
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแม่วงั ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง 12,500,000             บาท
(9) ปรบัปรงุท่อส่งนํา้คลองสายใหญ่ RMC กิ่วคอหมา ขา้มแม่นํา้สอย 
กม.13+100 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากิ่วลม - กิว่คอหมา 
ตาํบลวเิชตนคร อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง 10,000,000             บาท
(10) ปรบัปรงุเสรมิขอบคอนกรตีดาดคลอง กม.58+350 - กม.60+815
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากิว่ลม-กิ่วคอหมา ตาํบลปงยางคก 
อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 18,000,000             บาท
(11) ปรบัปรงุอาคารชลประทานคลองกด ขนาดบาน 2.40 x 2.40 เมตร 
จาํนวน 3 บาน โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษายมน่าน ตาํบลไกรนอก 
อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 20,000,000             บาท
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(12) ปรบัปรงุคลองกะเปาะพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 7.012 กโิลเมตร
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษายมน่าน ตาํบลท่ามะเฟือง อาํเภอพชิยั 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 30,000,000             บาท
(13) ปรบัปรงุคอนกรตีดาดคลองผนันํา้ที ่1 กม.7+250 ถงึ 7+950 
พื้นทีค่อนกรตีดาด 16,000 ตารางเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
หว้ยหลวง ตาํบลนาด ีอาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 15,000,000             บาท
(14) ป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คนัพนงัลาํหว้ยหลวง บา้นเชยีงยนื 
ความยาว 250 เมตร พื้นทีก่่อสรา้ง 4,500 ตารางเมตร โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษาหว้ยหลวง ตาํบลเชยีงยนื อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 11,000,000             บาท
(15) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สาย M - 1R พรอ้มอาคารประกอบ สถานสูีบนํา้ 
P9 ความยาว 2.203 กม. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษากมุภวาปี 
ตาํบลเชยีงแหว อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 31,000,000             บาท
(16) ระบบส่งนํา้บา้นท่าวงัโปร่ง โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชบีน 
ตาํบลสม้ป่อย อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูิ 25,000,000             บาท
(17) ปรบัปรงุฝายยางบา้นสวา่งพรอ้มเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกั
และระบายนํา้ โครงการพฒันาลุม่นํา้เสยีวใหญ่ ตาํบลศรสีวา่ง 
อาํเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ 55,000,000             บาท
(18) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองแยกซอย 1ขวา - 1ขวา - 21ขวา 
พรอ้มอาคารประกอบ ระยะทาง 5,800 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
โคกกะเทยีม ตาํบลโพธิ์เกา้ตน้ อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 30,000,000             บาท
(19) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองแยกซอย 2ซา้ย - 21ขวา 
พรอ้มอาคารประกอบ ระยะทาง 2,230 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
โคกกะเทยีม ตาํบลโก่งธนู อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุี 15,000,000             บาท
(20) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย 8ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ
ระยะที ่1 ความยาว 4,000 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามหาราช
ตาํบลท่าวุง้ อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุี 25,000,000             บาท
(21) ปรบัปรงุดาดคอนกรตีคลองส่งนํา้ 1ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ 
ระยะที ่2 ความยาว 1,640 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามหาราช
ตาํบลตลกุ อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
(22) ปรบัปรงุดาดคอนกรตี คลองส่งนํา้ 7ซา้ย พรอ้มอาคารประกอบ 
ระยะที ่4 ความยาว 3,776 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามหาราช
ตาํบลท่าวุง้ อาํเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบรุี 25,000,000             บาท
(23) ปรบัปรงุ ปตร.หวักระบอื โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติใต ้
ตาํบลองครกัษ ์อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 50,000,000             บาท
(24) ปรบัปรงุระบบชลประทานคลองส่งนํา้ 3ซา้ย มะขามเฒ่า - อู่ทอง 
พรอ้มอาคารประกอบ (ช่วงที ่5) โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่าโบสถ ์
ตาํบลบา้นเชี่ยน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 25,000,000             บาท
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(25) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้กระแสสนิธุ ์พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาระโนด - กระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 40,000,000             บาท
(26) ปรบัปรงุท่อระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบคลองระบายนํา้มโูนะ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์230 ไร่ โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาโก - ลก 
ตาํบลพร่อน อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 15,000,000             บาท
(27) ปรบัปรงุระบบส่งนํา้บา้นรายอ พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาโก - ลก ตาํบลเกาะสะทอ้น อาํเภอตากใบ 
จงัหวดันราธวิาส 10,000,000             บาท
(28) ปรบัปรงุท่อรบันํา้คลองระบายนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์18,000 ไร่ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาปตัตาน ีตาํบลปโุละปโุย อาํเภอหนองจกิ 
จงัหวดัปตัตานี 16,000,000             บาท
(29) โครงการจดัหานํา้สนบัสนุนนคิมสหกรณ์พระร่วง 
(ปรบัปรงุคลองโบสถโ์พธิ์พรอ้มอาคารประกอบ) ตาํบลป่ากมุเกาะ 
ตาํบลนาทุ่ง อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 78,339,000             บาท
(30) ระบบผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้คลองใหญ่ มายงัอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล
(ระยะที ่3) ตาํบลละหาร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 100,000,000            บาท
(31) โครงการปรบัปรงุคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ตาํบลหนองสะเดา 
อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุี 110,000,000            บาท
(32) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ลงหว้ยคาํภ ูตาํบลแก่งดนิสอ อาํเภอนาด ี
จงัหวดัปราจนีบรุี 25,000,000             บาท
(33) ปรบัปรงุโครงการผนันํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยแรง้ กม.14+000 - 14+580 
ตาํบลหว้ยแรง้ อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 30,000,000             บาท
(34) ปรงัปรงุทาํนบดนิ อ่างเก็บนํา้หว้ยยาง อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลทพัราช อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 186,000,000            บาท
(35) ปรบัปรงุระบบท่อส่งนํา้ฝายหบุเสอืโฮก พรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์1,500 ไร่ ตาํบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 39,300,000             บาท
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(36) ปรบัปรงุฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการปรบัปรงุ
และเพิม่ประสทิธภิาพหวังานฝายแม่ยม ตาํบลบา้นหนุน อาํเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ 128,325,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 754,854,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,970,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 128,325,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 256,650,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 218,908,500            บาท

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่น้ําและเพิม่พื้นที่ชลประทาน 19,958,659,700 บาท
1. งบลงทนุ 19,958,659,700        บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,958,659,700        บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,958,659,700        บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 3,814,139,000         บาท
(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 176,498,200            บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัซื้อทีด่นิจดัหาทีด่นิ กรงุเทพมหานคร 150,000,000            บาท
(3) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 14,817,800             บาท
(4) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 66,379,300             บาท
(5) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัแพร่ 170,278,100            บาท
(6) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดักาํแพงเพชร 236,269,200            บาท
(7) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัจนัทบรุี 603,735,000            บาท
(8) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 600,010,000            บาท
(9) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัชลบรุี 12,092,200             บาท
(10) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัชมุพร 326,581,400            บาท
(11) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัตรงั 55,393,700             บาท
(12) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัตาก 35,077,000             บาท
(13) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดันครราชสมีา 124,878,100            บาท
(14) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 47,554,100             บาท
(15) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดับรุรีมัย์ 16,003,700             บาท
(16) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัพะเยา 15,746,500             บาท
(17) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัพทัลงุ 70,000,000             บาท
(18) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัยะลา 218,586,900            บาท
(19) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสงขลา 190,366,900            บาท
(20) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสระแกว้ 165,593,200            บาท
(21) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัสุโขทยั 431,248,100            บาท
(22) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัหนองคาย 19,881,500             บาท
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(23) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัอดุรธานี 20,654,500             บาท
(24) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ จงัหวดัอบุลราชธานี 14,175,400             บาท
(25) ค่ารงัวดัและออกหนงัสอืสาํคญัทีห่ลวง 12,000 แปลง/113,400 กม.  สาํนกั
สาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 32,318,200             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 12,236,744,000        บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 135,570,200            บาท
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)

(2) อาคารบงัคบันํา้เหมอืงนาทรายพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 
2,020 ไร่ ตาํบลข่วงเปา อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 42,000,000             บาท
(3) ฝายหว้ยเหีย๊ะพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 150 ไร่ 
ตาํบลทาแม่ลอบ อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพนู 40,000,000             บาท
(4) ฝายนํา้พางพรอ้มระบบส่งนํา้ โครงการจดัหานํา้บา้นปางสา้น 
พื้นทีช่ลประทาน 400 ไร่ ตาํบลยอด อาํเภอสองแคว จงัหวดัน่าน 20,000,000             บาท
(5) ฝายลงุจอ๊ด-ยายลพีรอ้มระบบส่งนํา้ 
(จดัหานํา้สนบัสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นทีช่ลประทาน 200 ไร่ 
ตาํบลแม่ตํา๋ อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท
(6) ฝายใหญ่พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ 
ตาํบลนาขมุ อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 40,000,000             บาท
(7) ฝายคลองซบัมะนาว พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลแม่เลย่ ์
อาํเภอแม่วงก ์จงัหวดันครสวรรค์ 15,000,000             บาท
(8) ฝายปากหว้ยถํา้เต่า พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลนาขมุ 
อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 20,000,000             บาท
(9) อาคารบงัคบันํา้คลองรางมะค่าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์
700 ไร่ ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค์ 20,000,000             บาท
(10) ฝายหว้ยหลวง  พื้นทีร่บัประโยชน ์351 ไร่ ตาํบลหนองออ้ 
อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท
(11) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยไฮตอนลา่งพรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภู 27,000,000             บาท
(12) ฝายหว้ยโซม (โสกกา้นเหลอืง)  พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ 
ตาํบลบา้นถิน่ อาํเภอโนนสงั จงัหวดัหนองบวัลาํภู 30,000,000             บาท
(13) ฝายลาํหว้ยทอน (บา้นโพธิ์ตาก)  พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ 
ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอโพธิ์ตาก จงัหวดัหนองคาย 35,000,000             บาท
(14) ฝายบา้นเหลา่คาม พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลนํา้จ ัน้ 
อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 30,000,000             บาท
(15) ฝายหว้ยกดุ  พื้นทีร่บัประโยชน ์ 280  ไร่ ตาํบลนาซอ 
อาํเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 35,500,000             บาท
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(16) ฝายหว้ยซาํไคร ้ พื้นทีร่บัประโยชน ์ 300  ไร่ ตาํบลโนนปอแดง 
อาํเภอผาขาว จงัหวดัเลย 30,000,000             บาท
(17) ฝายหว้ยแลง้ พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลโพน 
อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 30,000,000             บาท
(18) ฝายหว้ยข่า พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลขวัเรยีง 
อาํเภอชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น 30,000,000             บาท
(19) ฝายคลองบง พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลเกาะมะนาว 
อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมูิ 25,000,000             บาท
(20) ฝายหว้ยแกวใหญ่ พื้นทีร่บัประโยชน ์330 ไร่ ตาํบลโพธิ์ทอง 
อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 57,000,000             บาท
(21) ฝายนํา้ลน้บา้นทุ่งสวา่ง พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ ตาํบลวงัชมภ ู
อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท
(22) ฝายหว้ยแกดาํ พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลหว้ยแอ่ง 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 55,000,000             บาท
(23) ฝายเกา้คต พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลกดุหวา้ 
อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 70,000,000             บาท
(24) ฝายหว้ยระเว พื้นทีร่บัประโยชน ์ 850 ไร่ ตาํบลระเว  
อาํเภอพบูิลมงัสาหาร  จงัหวดัอบุลราชธานี 30,000,000             บาท
(25) อาคารบงัคบันํา้พรอ้มระบบส่งนํา้หว้ยนางตุ่ม (ร่องไผ่) 
พรอ้มอาคารประกอบ  พื้นทีร่บัผลประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลนาเรอืง 
อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธานี 10,000,000             บาท
(26) ฝายหว้ยนาแซง พื้นทีร่บัประโยชน ์900 ไร่ ตาํบลพระเหลา  
อาํเภอพนา  จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 45,000,000             บาท
(27) ฝายหว้ยบงัอี ่พื้นทีร่บัประโยชน ์850 ไร่ ตาํบลนาโสก 
อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 60,000,000             บาท
(28) ฝายหว้ยวงัถ ํา้เสอื  พื้นทีร่บัประโยชน ์ 500 ไร่ ตาํบลปลาปาก 
อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 25,000,000             บาท
(29) ฝายบา้นนาสะเดา 2  พื้นทีร่บัประโยชน ์180 ไร่ ตาํบลหนองฮ ี
อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 15,000,000             บาท
(30) ฝายหว้ยดัง่ พื้นทีร่บัประโยชน ์ 350 ไร่ ตาํบลไผ่ 
อาํเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร 16,500,000             บาท
(31) ฝายหว้ยต ุพื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลคาํนํา้สรา้ง 
อาํเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 12,000,000             บาท
(32) ฝายหว้ยโสกขมุปูน พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลนาโส่ 
อาํเภอกดุชมุ จงัหวดัยโสธร 20,000,000             บาท
(33) ฝายหนิทิ้งบา้นทวก พรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์
800 ไร่ ตาํบลชา้งทอง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท
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(34) ฝายบา้นวงัใหม่  พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ ตาํบลบา้นวงั 
อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท
(35) ฝายคลองหนิลบั  พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลวงัไทร 
อาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสมีา 25,000,000             บาท
(36) ฝายหว้ยตามาย  พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ ตาํบลกระแชง 
อาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 20,000,000             บาท
(37) อาคารบงัคบันํา้บา้นหนองคอก ขนาดบานระบาย 1.50 x 1.50 เมตร 
ความยาวสนัฝาย 30 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาคลองสยีดั 
ตาํบลคลองตะเกรา อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 25,000,000             บาท
(38) อาคารบงัคบันํา้คลองหวันา ตาํบลเขาพระ อาํเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก 13,000,000             บาท
(39) ฝายบา้นมะนาว ความยาว 60.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร 
พื้นทีร่บัประโยชน ์870 ไร่ ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 30,000,000             บาท
(40) ฝายบา้นท่าฉาง 1 ความยาว 35 เมตร สูง 3.50 เมตร 
พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ โครงการชลประทานลพบรุ ีตาํบลท่ามะนาว 
อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุี 25,000,000             บาท
(41) อาคารบงัคบันํา้คลองหนองยาง พรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่ ตาํบลวงัตะเคยีน  อาํเภอหนองมะโมง 
จงัหวดัชยันาท 75,500,000             บาท
(42) ฝายดอนปอ พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 4,500 ไร่ 
ตาํบลบ่อแร่ อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 51,000,000             บาท
(43) ฝายบา้นดง พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ ตาํบลคอกควาย 
อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธานี 23,000,000             บาท
(44) อาคารบงัคบันํา้บา้นสวนสนพรอ้มอาคารประกอบ แห่งที ่2 
พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลหนองแก  อาํเภอหวัหนิ  
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 29,000,000             บาท
(45) ฝายคลองนอกท่า พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลบา้นเกาะ 
อาํเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(46) ฝายบา้นทุ่งคอ้ พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่  ตาํบลควนพงั 
อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 16,000,000             บาท
(47) ฝายคลองสวนพลูพรอ้มระบบส่งนํา้  
พื้นทีไ่ดร้บัประโยชน ์1,200 ไร่ ตาํบลครุะ อาํเภอครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา 35,000,000             บาท
(48) ฝายชะลอนํา้วดัพทัธเสมาพรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์
1,500 ไร่  ตาํบลท่าด ีอาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช 25,000,000             บาท
(49) ฝายบา้นท่าสารบน พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่ ตาํบลเสาธง 
อาํเภอร่อนพบูิลย ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 27,000,000             บาท
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(50) อาคารอดันํา้คลองกาแนะ พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 
ตาํบลบา้นควน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 35,000,000             บาท
(51) อาคารบงัคบันํา้บา้นตอืมายูพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 
150 ไร่  ตาํบลเอราวณั อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 20,000,000             บาท
(52) อาคารบงัคบันํา้บา้นทรายแกว้พรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 
160 ไร่  ตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 20,000,000             บาท
(53) ฝายบา้นจาเราะปะไตพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลตาเนาะแมเราะ 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 23,750,000             บาท
(54) อาคารบงัคบันํา้คลองจาเราะบอืซาพรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่  ตาํบลดอนทราย อาํเภอไมแ้ก่น จงัหวดัปตัตานี 25,000,000             บาท
(55) อาคารบงัคบันํา้บา้นยางแดงพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 
300 ไร่  ตาํบลมะกรูด อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 20,000,000             บาท
(56) ระบบส่งนํา้บา้นประตูเมอืง พื้นทีช่ลประทาน 140 ไร่ ตาํบลแม่เงา 
อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 15,000,000             บาท
(57) ฝายบา้นทุ่งป่าคาพรอ้มระบบส่งนํา้  พื้นทีช่ลประทาน 200 ไร่   
ตาํบลตบัเต่า อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 35,000,000             บาท
(58) ฝายบา้นตน้เขอืงพรอ้มระบบส่งนํา้ ระยะที ่1 พื้นทีร่บัประโยชน ์
200 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลตบัเต่า 
อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 40,000,000             บาท
(59) ฝายบา้นบ่อเบี้ยพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์250 ไร่ 
ตาํบลบ่อเบี้ย อาํเภอบา้นโคก จงัหวดัอตุรดติถ์ 40,000,000             บาท
(60) ฝายหว้ยนํา้แคม (ปชด) พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลนํา้แคม 
อาํเภอท่าลี ่จงัหวดัเลย 35,000,000             บาท
(61) ฝายหว้ยจาน (ปชด) พื้นทีร่บัประโยชน ์280 ไร่ ตาํบลแกง้ไก่ 
อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 35,000,000             บาท
(62) ฝายบา้นหนองหลม่ (ปชด) พื้นทีร่บัประโยชน ์180 ไร่ ตาํบลหอคาํ 
อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 30,000,000             บาท
(63) อาคารบงัคบันํา้หว้ยซนั (ปชด.) บ.หว้ยกระแสน พื้นทีร่บัประโยชน ์
750 ไร่ ตาํบลป่าก่อ อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 20,000,000             บาท
(64) ฝายหว้ยฮ่องฮอ (ปชด.) พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ 
ตาํบลอาจสามารถ อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 20,000,000             บาท
(65) ฝายบา้นดอยสมบูรณ์  ตาํบลทรายขาว อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 35,000,000             บาท
(66) ฝายบา้นใหม่หว้ยนํา้ขาว พื้นทีร่บัประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลบา้นเก่า 
อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี 25,000,000             บาท
(67) ฝายคลองหนิเลือ่นพรอ้มท่อส่งนํา้ อปุโภคบรโิภค 259 ครวัเรอืน 
ตาํบลประกอบ อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 40,000,000             บาท
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(68) อาคารบงัคบันํา้บา้นยอืลเีตา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์100 ไร่ 
ตาํบลกายูคละ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 15,000,000             บาท
(69) ฝายบา้นแสง ์พื้นทีร่บัประโยชน ์350 ไร่ ตาํบลทพัเสดจ็ 
อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 25,000,000             บาท
(70) ฝายบา้นคลองยาง 2 พื้นทีร่บัประโยชน ์255 ไร่ ตาํบลทพัราช 
อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 22,500,000             บาท
(71)  ฝายหว้ยวงัปลงิพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท
(72)  ระบบส่งนํา้ ทรบ.ปากคลองหว้ยท่าลาด พื้นทีช่ลประทาน 460 ไร่ 
ตาํบลควนขนุน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 15,000,000             บาท
(73) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นป่าหุ่ง พื้นทีช่ลประทาน 
700 ไร่  ตาํบลยาบหวันา อาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 15,000,000             บาท
(74) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 600 ไร่ 
บา้นนาสนีวล ตาํบลจมุจงั อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 10,000,000             บาท
(75) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นแม่พรกิ พื้นทีช่ลประทาน 
1,000 ไร่ ตาํบลหนองหลม่ อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 20,000,000             บาท
(76) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ 
บา้นเขือ่งคาํ (2) ตาํบลเขือ่งคาํ อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 20,000,000             บาท
(77) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ 
บา้นคาํไผ่ ตาํบลคาํไผ่ อาํเภอไทยเจรญิ จงัหวดัยโสธร 20,000,000             บาท
(78) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 650 ไร่ 
บา้นกระเบื้อง ตาํบลกระเบื้องนอก อาํเภอเมอืงยาง จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท
(79) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าเพือ่สนบัสนุนนํา้อปุโภคบรโิภค 
จาํนวน 109 ครวัเรอืน บา้นโคกขนุละคร โครงการส่งนํา้และ
บาํรงุรกัษามลูบน ตาํบลสาํโรง อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท
(80) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นชานุมาน 
พื้นทีช่ลประทาน 750 ไร่ ตาํบลชานุมาน อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 23,000,000             บาท
(81) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโนนสะอาด 
พื้นทีช่ลประทาน 750 ไร่ บา้นโนนสะอาด ตาํบลบา้นโคก 
อาํเภอเมอืงมกุดาหาร  จงัหวดัมกุดาหาร 23,000,000             บาท
(82) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ 
บา้นเชยีงเหยีน 2 ตาํบลเขวา อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 18,500,000             บาท
(83) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นป่าเตย 
พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ ตาํบลกดุปลาดกุ อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ 
จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 25,000,000             บาท
(84) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่  ตาํบลตูม
 อาํเภอปรางคกู่์ จงัหวดัศรสีะเกษ 25,000,000             บาท
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(85) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นไผ่รส (ย่านร ี1 ) 
ตาํบลย่านร ีอาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี 25,000,000             บาท
(86) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นคลองข่อย 
โครงการชลประทานราชบรุ ีตาํบลคลองข่อย อาํเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบรุี 25,000,000             บาท
(87) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ พรอ้มระบบส่งนํา้ 
บา้นวงับอน ตาํบลชยันาม อาํเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก 22,955,000             บาท
(88) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นท่าไฮ พื้นทีช่ลประทาน 
800 ไร่ ตาํบลจาํปี อาํเภอศรธีาต ุจงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท
(89) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นทุ่งฝน พื้นทีช่ลประทาน 
900 ไร่ ตาํบลทุ่งฝน อาํเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี 30,000,000             บาท
(90) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นตา้ย พื้นทีช่ลประทาน 
967 ไร่ ตาํบลนากัง้ อาํเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ 26,100,000             บาท
(91) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ 
บา้นตาหยวก  ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอสุวรรณภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท
(92) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 
บา้นจนัทรแ์ดง ตาํบลบา้นสงิห ์อาํเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย์ 30,000,000             บาท
(93) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ 
บา้นตะแบง ตาํบลหวัฝาย อาํเภอแคนดง จงัหวดับรุรีมัย์ 30,000,000             บาท

(94) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นวงัพงุ 
ขนาด 0.1 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ีจาํนวน 2 เครือ่ง พรอ้มระบบส่งนํา้ 
ความยาว 8,250 เมตร พื้นทีช่ลประทาน 2,300 ไร่ 
ตาํบลหนิแกว้ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 34,850,000             บาท
(95) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นใหม่พฒันา (หนองจนัทร)์
พื้นทีช่ลประทาน 2,403 ไร่ ตาํบลศรวีไิล อาํเภอศรวีไิล จงัหวดับงึกาฬ 35,000,000             บาท
(96) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโคกศิลา พื้นทีช่ลประทาน
1,051 ไร่ ตาํบลโคกศิลา อาํเภอเจรญิศิลป์ จงัหวดัสกลนคร 35,000,000             บาท
(97) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นบะนกทา ระยะที ่1
(สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตรแบบแปลงใหญ่ศูนยข์า้วชมุชน) พื้นทีช่ลประทาน
1,200 ไร่ ตาํบลหนองสนม อาํเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร 35,000,000             บาท
(98) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,529 ไร่  
บา้นนาเจรญิ ตาํบลนาหวา้ อาํเภอภเูวยีง จงัหวดัขอนแก่น 40,000,000             บาท
(99) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นไร่ใหญ่ พื้นทีช่ลประทาน 
2,000 ไร่ ตาํบลหนองหลวง อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี 35,000,000             บาท
(100) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นปลกัมาลยั 
พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่  ตาํบลกาํแพง อาํเภอละง ูจงัหวดัสตูล 35,000,000             บาท
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(101) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,050 ไร่ 
บา้นหนองแวง ตาํบลนํา้โมง อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 40,000,000             บาท
(102) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ 
บา้นดอนศาลา ตาํบลเหลา่พฒันา อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 40,000,000             บาท
(103) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบท่อส่งนํา้บา้นธรรมเถยีร 
พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่ ตาํบลพนางตงุ อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 40,000,000             บาท

(104) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ท่าศาลา 2 
ขนาด 0.35 ลบ.ม./วนิาท ีพรอ้มระบบส่งนํา้ ความยาว 4,000 เมตร 
พื้นทีช่ลประทาน 1,800 ไร่ บา้นท่าศาลา ตาํบลท่าคลอ้ 
อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 40,000,000             บาท
(105) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,500 ไร่ 
บา้นผกัอตู่ี ตาํบลหนองฮ ีอาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 46,000,000             บาท
(106) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นท่าพะเนยีด 
พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่  ตาํบลแก่งเสี้ยน อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ี
จงัหวดักาญจนบรุี 48,000,000             บาท
(107) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 
บา้นท่าลาด แห่งที ่2 (มลูลา่ง) ตาํบลเหลา่แดง อาํเภอดอนมดแดง 
จงัหวดัอบุลราชธานี 49,000,000             บาท
(108) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,500 ไร่ 
บา้นถนนกลาง ตาํบลสระพงั  อาํเภอบา้นแท่น จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท
(109) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ 
บา้นตะเคยีน ตาํบลสวาย อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์ 50,000,000             บาท
(110) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ บา้นหนองขาม 
พื้นทีช่ลประทาน 3,500 ไร่ ตาํบลดอนเจดยี ์อาํเภอดอนเจดยี ์
จงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท
(111) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้หว้ยทบัทนั-อาํเภอเมอืงจนัทร ์
พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ บา้นแดง ตาํบลตาโกน อาํเภอเมอืงจนัทร ์
จงัหวดัศรสีะเกษ 53,000,000             บาท
(112) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,355 ไร่ 
บา้นบอนเขยีว  ตาํบลนาขาม อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46,200,000             บาท
(113) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นบ่อยาง ตาํบลทุ่งขนาน 
อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุี 80,000,000             บาท
(114) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นท่ากอม่วง 2 
พื้นทีช่ลประทาน 700 ไร่ ตาํบลบา้นแปะ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 23,315,000             บาท
(115) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นวงันอ้ย 
พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ ตาํบลสนัมะค่า อาํเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย 35,000,000             บาท
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(116) สถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้หนองบางตง  ตาํบลเขาเขน 
อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่ 35,000,000             บาท
(117) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ พื้นทีช่ลประทาน 2,000 ไร่ 
บา้นแคน  โครงการชลประทานอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธานี 40,000,000             บาท
(118) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 6.690 กม.  
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่สะลวม ตาํบลป่าตุม้ อาํเภอพรา้ว 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 98,300,000             บาท
(119) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 5.000 กม.
โครงการระบบอ่างเก็บนํา้แม่พรกิ (ผาวิง่ชู)้  ตาํบลแม่พรกิ 
อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง 130,000,000            บาท
(120) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์27,370 ไร่
โครงการประตูระบายนํา้บา้นแก่นเจรญิ ตาํบลหว้ยซอ้ อาํเภอเชยีงของ
จงัหวดัเชยีงราย 85,013,500             บาท
(121) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.070 ลา้น ลบ.ม. โครงการ
อ่างเก็บนํา้หว้ยรู อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลงมิ 
อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา 60,000,000             บาท
(122) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 1.400 กม.
โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้รมิ พรอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลแสนทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 60,000,000             บาท
(123) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์
12,000 ไร่  โครงการประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ บา้นดอยอสิาน
ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา 70,000,000             บาท
(124) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.000 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้แม่ออ้น 2 อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลบา้นออ้น อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง 60,000,000             บาท
(125) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.
โครงการฝายแม่สลดิ ตาํบลแม่สลดิ อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 100,000,000            บาท
(126) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์ 
51,375 ไร่  โครงการประตูระบายนํา้ท่านางงาม ตาํบลท่านางงาม 
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 120,000,000            บาท
(127) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ7.33 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยไร่  อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบา้นตกึ 
อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 120,000,000            บาท
(128) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 14.430 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองนํา้ไหล ระยะที ่2 ตาํบลคลองนํา้ไหล
อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 55,000,000             บาท
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(129) ทาํนบดนิหวังานพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ4.93 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่สาํ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแม่สาํ 
อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 141,000,000            บาท
(130) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ7.43 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้ทบ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ 
ตาํบลทรายขาว อาํเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 120,000,000            บาท
(131) ระบบส่งนํา้ ระยะที ่2 ความยาว 9.500 กม. โครงการระบบส่งนํา้
อ่างเก็บนํา้หว้ยลิ้นควาย ตาํบลนาดว้ง อาํเภอนาดว้ง จงัหวดัเลย 100,000,000            บาท
(132) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.150 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้มา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลคาํดว้ง อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 70,000,000             บาท
(133) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้
บา้นกดุหมากเหบ็  ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอแวงใหญ่ จงัหวดัขอนแก่น 70,000,000             บาท

(134) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 9.70 กม.
โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ตาํบลโคกสูง 
(อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ ระยะที ่2 ตาํบลโคกสูง อาํเภออบุลรตัน ์
จงัหวดัขอนแก่น 70,000,000             บาท
(135) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 1.100 กม.   
โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ PL5 ตาํบลกดุลาด 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธานี 90,000,000             บาท
(136) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.10 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้ทบัร ัง้พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเทพารกัษ ์จงัหวดันครราชสมีา 90,000,000             บาท
(137) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.26 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นซบักระจาย พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลกฤษณา 
อาํเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 70,000,000             บาท
(138) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์
4,680 ไร่ โครงการประตูระบายนํา้บา้นศาลาพรอ้มระบบส่งนํา้ 
ตาํบลท่าสวา่ง อาํเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร์ 70,000,000             บาท
(139) ฝายหวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์5,750 ไร่  
โครงการฝายบา้นสะเต็ง ตาํบลคูบ อาํเภอนํา้เกลี้ยง จงัหวดัศรสีะเกษ 70,000,000             บาท
(140) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ80.70 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหางแมว  ตาํบลขนุซ่อง อาํเภอแก่งหางแมว 
จงัหวดัจนัทบรุี 160,000,000            บาท
(141) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ4.21 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้คลองขลงุ ตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี 60,000,000             บาท
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(142) เพิม่ศกัยภาพการกกัเก็บนํา้อ่างเก็บนํา้กดุตาเพชร เพิม่ความจ ุ
9.00 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกดุตาเพชร อาํเภอลาํสนธ ิจงัหวดัลพบรุี 55,776,300             บาท
(143) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 4.300 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้ชนุใหญ่ ตาํบลแคมป์สน 
อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 70,000,000             บาท
(144) ระบบระบายนํา้ พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000  ไร่ 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองโรง ตาํบลกะบกเตี้ย อาํเภอเนนิขาม 
จงัหวดัชยันาท 200,000,000            บาท
(145) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 12.394 กม.
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองโรง ตาํบลกะบกเตี้ย อาํเภอเนนิขาม 
จงัหวดัชยันาท 163,308,100            บาท
(146) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ6.569 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยลาํทรายพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลบา้นเก่า 
อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุี 75,000,000             บาท
(147) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.900 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยกระพรอ้ย อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 70,000,000             บาท

70,000,000             บาท

(149) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ5.650 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ตะกงึพรอ้มระบบส่งนํา้ 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลสมเดจ็เจรญิ อาํเภอหนองปรอื 
จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท
(150) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ7.35 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยป่าไร่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลหนองปรอื อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท
(151) ฝายหวังานและอาคารประกอบ  โครงการฝายทดนํา้บา้นรางเข ้
พรอ้มระบบส่งนํา้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ ตาํบลหนองกุ่ม 
อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท
(152) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.785 กม.
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ประจนัต ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบรุี 100,000,000            บาท
(153) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.46 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นป่าละอู อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ  
ตาํบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 100,000,000            บาท

(148) สถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ ความยาว 5.100 กม. 
โครงการสถานสูีบนํา้กลอนโด-รางสาลี ่ตาํบลกลอนโด อาํเภอด่านมะขามเตี้ย 
จงัหวดักาญจนบรุี
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(154) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.29 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นไทรทองพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลทองมงคล 
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 150,000,000            บาท
(155) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 9.000 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้คลองแหง้ ตาํบลกระบีน่อ้ย 
อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี่ 100,000,000            บาท
(156) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 1.800 กม.  
โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าคลองพรขุวาง ตาํบลท่าขนาน 
อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 60,000,000             บาท
(157) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.200 กม.  
สถานสูีบนํา้ตาํบลการะเกด ตาํบลการะเกด อาํเภอเชยีรใหญ่ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 70,000,000             บาท
(158) คลองส่งนํา้พลเอกอาทติยฯ์ พรอ้มอาคารประกอบ 
ความยาว 8.000 กม. โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ 
ตาํบลระโนด อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 100,000,000            บาท
(159) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ8.34 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้ยะรม ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 100,000,000            บาท
(160) ระบบท่อส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ เพชรบรุ-ีหวัหนิ จงัหวดัเพชรบรุี 100,000,000            บาท
(161) สถานสูีบนํา้วงัหวา้ – กะเฉด และระบบท่อส่งนํา้พรอ้มอาคาร
ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บนํา้ประแสร์
จงัหวดัระยอง 160,793,300            บาท
(162) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์ 
28,863 ไร่ โครงการประตูระบายนํา้โพธิ์ประทบัชา้ง ตาํบลไผ่ท่าโพ 
อาํเภอโพธิ์ประทบัชา้ง จงัหวดัพจิติร 50,000,000             บาท
(163) ทาํนบดนิหวังานพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ11.88 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้คลองนํา้ขาว อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลคลองลานพฒันา อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 70,000,000             บาท
(164) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ ความยาว 3.200 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยสะพงนอ้ย ฝัง่ซา้ย ตาํบลหว้ยข่า 
อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี 115,000,000            บาท
(165) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ ความยาว 3.230 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยคนัแทใหญ่ ตาํบลคาํชะอ ี
อาํเภอคาํชะอ ีจงัหวดัมกุดาหาร 100,000,000            บาท
(166) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ19.20 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยกรอกเคยีน ตาํบลท่าตะเกยีบ 
อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 70,000,000             บาท
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(167) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ3.40 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแหง้ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ ตาํบลตะปอน 
อาํเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุี 70,000,000             บาท
(168) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2.400 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยนา ตาํบลวงัชมภ ู
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 70,000,000             บาท
(169) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 3.246 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้ลาํตะเพนิ ตาํบลองคพ์ระ 
อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 180,000,000            บาท
(170) ฝายหวังาน พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ โครงการฝายยางเพชรนํา้ผึ้ง 
ตาํบลระบาํ อาํเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี 60,000,000             บาท

(171) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า พื้นทีช่ลประทาน 1,200 ไร่ 
โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้บา้นโอด (แห่งที ่2) 
โครงการพฒันาพื้นทีช่ลประทานบรเิวณลุม่นํา้มลูตอนลา่ง ตาํบลท่าเมอืง 
อาํเภอดอนมดแดง จงัหวดัอบุลราชธานี 130,000,000            บาท
(172) ฝายนํา้ฝางลูกที ่1 (ฝายรอ้งธาร) พรอ้มระบบส่งนํา้ 
โครงการเพิม่พื้นทีช่ลประทานในลุม่นํา้ฝาง ตาํบลศรดีงเยน็ 
อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ พื้นทีช่ลประทาน 2,615 ไร่ 20,981,800             บาท
(173) ฝายนํา้ฝางลูกที ่2 (ฝายเชยีงหม ัน้) พรอ้มระบบส่งนํา้ 
โครงการเพิม่พื้นทีช่ลประทานในลุม่นํา้ฝาง ตาํบลศรดีงเยน็ 
อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ 33,151,000             บาท
(174) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้ประตูระบายนํา้
นํา้กํา่ตอนลา่ง สถานสูีบนํา้บา้นเหลา่กกตาล จงัหวดันครพนม 60,000,000             บาท
(175) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการฝายนํา้ยาวพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลผาทอง อาํเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน 32,465,800             บาท

(176) สถานสูีบนํา้หวังานและอาคารประกอบพรอ้มระบบส่งนํา้  
โครงการสถานสูีบนํา้กลุม่ผูใ้ชน้ํา้บา้นท่าปก (พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชน้ํา้ในลุม่นํา้วงัโตนด) พื้นทีช่ลประทาน 7,000 ไร่ ตาํบลเขาแกว้ 
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี 70,000,000             บาท

(177) สถานสูีบนํา้หวังานและอาคารประกอบพรอ้มระบบส่งนํา้  
โครงการสถานสูีบนํา้กลุม่ผูใ้ชน้ํา้บา้นคลองเรา 
(พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ในลุม่นํา้วงัโตนด) 
พื้นทีช่ลประทาน 5,000 ไร่ ตาํบลวงัใหม่ อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุี 33,000,000             บาท
(178) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้
พระอาจารยจ์ือ่(ลาํเชยีงทา) ตาํบลหนองบวัระเหว อาํเภอหนองบวัระเหว 
จงัหวดัชยัภมูิ 25,000,000             บาท
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(179) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํเจยีง
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิปรมิาตรเก็บกกั 45.17 ลา้น ลบ.ม. 
ตาํบลบา้นเจยีง อาํเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภมูิ 84,489,100             บาท
(180) ฝายหวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์3,000 ไร่   
โครงการฝายยางบา้นโคกหมอ้  ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอทพัทนั 
จงัหวดัอทุยัธานี 170,000,000            บาท
(181) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่  
โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํา้ตาํบลดู่ ตาํบลกงุ 
อาํเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ พื้นทีช่ลประทาน 17,000 ไร่ 150,000,000            บาท
(182) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเก็บกกัอ่างเก็บนํา้หว้ยแอ่ง 
เพิม่ความจ ุ5.80 ลา้น ลบ.ม. จงัหวดัรอ้ยเอด็ 85,000,000             บาท
(183) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ13.76 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยป่าไร่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลหนองปรอื 
อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 80,000,000             บาท
(184) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้
หว้ยแม่สลดิ  จงัหวดัตาก 86,270,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 278,852,000            บาท
ปี 2555 - 2563 ตัง้งบประมาณ 14,814,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 86,270,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 101,582,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 76,185,400             บาท

19,668,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 231,400,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 128,268,600            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,669,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,668,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,793,300             บาท

(186) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้
คลองโพธิ์ (ฝัง่ซา้ย) ตาํบลชมุตาบง อาํเภอชมุตาบง จงัหวดันครสวรรค์ 88,357,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 594,000,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 228,331,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 75,735,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,622,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 88,357,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 188,953,800            บาท

(185) ฝายหวังานและอาคารประกอบ โครงการฝายบา้นวงัจกิ จงัหวดัพจิติร

317



(187) ระบบส่งนํา้ฝัง่ขวา โครงการระบบส่งนํา้คลองพระสะทงึ ตาํบลวงัใหม่ 
อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 58,942,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 295,000,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 99,285,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 75,984,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,788,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,942,900             บาท

(188) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้โคกพระ 
ตาํบลโรง อาํเภอกระแสสนิธุ ์จงัหวดัสงขลา 59,102,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 467,776,200            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 192,026,400            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 149,103,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 67,543,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 59,102,700             บาท

(189) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายนํา้นํา้องิ 
บา้นร่องรวิ จงัหวดัเชยีงราย 47,591,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 223,957,700            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 65,856,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,450,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 47,591,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,110,500             บาท

(190) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้เฮี้ย   
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 71,475,300             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 ตัง้งบประมาณ 71,475,300             บาท

(191) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้ฝัง่ซา้ยอ่างเก็บนํา้หว้ย
แม่ประจนัต ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบรุี 60,960,000             บาท
เงนิงบประมาณ 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 ตัง้งบประมาณ 60,960,000             บาท
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(192) เขือ่นปิดช่องเขาและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการอ่างเก็บนํา้คลองพะวาใหญ่ จงัหวดัจนัทบรุี 53,045,400             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 ตัง้งบประมาณ 53,045,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,803,000             บาท

(193) ทาํนบหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ8.55 ลา้น ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บนํา้แม่แคม อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัแพร่ 56,436,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 273,880,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,436,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 119,444,200            บาท

(194) ระบบส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา ระยะที ่2 ความยาว 11.645 กม. 
โครงการระบบส่งนํา้บา้นปากจาบ ตาํบลบา้นเพชร อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์
จงัหวดัชยัภมูิ 35,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,720,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,280,000             บาท

(195) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้
คลองสะพานหนิ จงัหวดัตราด 302,261,700            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 820,620,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 165,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 209,258,100            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 302,261,700            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 144,100,500            บาท

(196) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ36.575 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้คลองสงัข ์อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดันครศรธีรรมราช 94,293,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 416,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 130,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,786,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 94,293,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 179,919,700            บาท
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(197) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ ความจ ุ10.446 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการอ่างเก็บนํา้แม่นาวาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 51,425,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 363,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 51,425,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 123,420,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 115,555,000            บาท

(198) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ (ฝัง่ซา้ย) ความยาว 23.128 กม.  
โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยตาเปอะ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ  
จงัหวดัมกุดาหาร 119,728,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 986,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 197,200,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 119,728,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 239,457,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 429,613,600            บาท

(199) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร  
โครงการฝายยางบา้นดอนใหญ่ จงัหวดัอบุลราชธานี 27,045,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,045,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 84,954,500             บาท

(200) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร 
สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบา้นคาํไหล จงัหวดัอบุลราชธานี 28,977,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,977,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 91,022,500             บาท

(201) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.
โครงการระบบส่งนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยยาง  จงัหวดับรุรีมัย์ 96,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 96,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 193,800,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 13,300,000             บาท
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(202) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้
พระอาจารยจ์ือ่ (ลาํกระจวน) จงัหวดัชยัภมูิ 65,733,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 696,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 139,200,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 65,733,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 197,199,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 293,867,200            บาท

(203) ระบบส่งนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร 
โครงการระบบส่งนํา้สถานสูีบนํา้โคกพระ จงัหวดัสงขลา 122,400,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 122,400,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 261,600,000            บาท

(204) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร 
โครงการฝายยางบา้นวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 26,272,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 136,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,272,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,527,500             บาท

(205) ฝายหวังานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร 
โครงการฝายยางบา้นหว้ยโตก จงัหวดัเลย 33,807,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 175,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,807,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 106,193,000            บาท

(206) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้แม่คาํม ี
จงัหวดัแพร่ 170,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 850,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 170,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 227,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 227,000,000            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 226,000,000            บาท
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(207) ระบบส่งนํา้และอาคารประกอบโครงการระบบส่งนํา้
คลองพระสะทงึฝัง่ซา้ย ระยะที ่1 จงัหวดัสระแกว้ 120,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000            บาท

(208) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองพรา้ว 
จงัหวดัตราด 90,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 450,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000            บาท

(209) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหนิ 
ตาํบลคลองหนิ อาํเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ 100,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

(210) สถานสูีบนํา้หวังานและอาคารประกอบพรอ้มระบบส่งนํา้  
โครงการสถานสูีบนํา้กลุม่ผูใ้ชน้ํา้สาย 1,3,5 (พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชน้ํา้ในลุม่นํา้วงัโตนด) ตาํบลทุ่งเบญจา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ี
พื้นทีช่ลประทาน 12,770 ไร่ 180,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000            บาท

(211) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่  
โครงการประตูระบายนํา้ตรอกเสมด็ ตาํบลสองพีน่อ้ง อาํเภอท่าใหม่ 
จงัหวดัจนัทบรุ ีพื้นทีร่บัประโยชน ์13,500 ไร่ 96,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 192,000,000            บาท
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(212) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํหว้ยบอน
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอบุลราชธาน ี
ปรมิาตรเก็บกกั 6.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 136,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 680,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000            บาท

(213) ระบบท่อส่งนํา้และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการสถานสูีบนํา้พรอ้มระบบส่งนํา้ลาดวาร ีPR1 ตาํบลคาํเขือ่นแกว้  
อาํเภอสรินิธร  จงัหวดัอบุลราชธาน ีพื้นทีช่ลประทาน 10,000 ไร่ 116,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 580,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 116,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 464,000,000            บาท

(214) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการสถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้า
พรอ้มระบบส่งนํา้ตาํบลดู่ ตาํบลกงุ อาํเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 957,278,300            บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,892,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

120,000,000            บาท
(3) ค่าสาํรวจแผนทีภ่มูปิระเทศ งานชลประทาน สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรม
และธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 50,000,000             บาท

(4)  ค่าจดัทาํแผนทีภ่าพถ่ายหรอืแผนทีภ่าพจากดาวเทยีม (ระยะที ่13) 
โดยใชข้อ้มลูภาพออรโ์ธสเีชงิตวัเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
ขอ้มลูดาวเทยีมจาก สทอภ. (GISTDA) สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและ
ธรณีวทิยา  แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 25,000,000             บาท

(5) โครงการปรบัปรงุโครงข่ายหมดุหลกัฐานทางราบและทางดิง่พื้นที่
ลุม่นํา้ท ัว่ประเทศ โดยใชน้วตักรรมกระบวนการ QR Code 
สรา้งหมดุหลกัฐาน สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  
แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 18,000,000             บาท
(6) โครงการสอบเทยีบกราฟโคง้ความจอุ่างเก็บนํา้ชลประทาน 
สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 12,100,000             บาท

(2) ค่าสาํรวจธรณีและปฐพวีทิยา งานชลประทาน สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรม
และธรณีวทิยา แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร
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(7) ค่าดาํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ขและแผนตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กรงุเทพมหานคร 210,000,000            บาท
(8) ค่าดาํเนนิการจดัทาํรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน 
สาํนกับรหิารโครงการ กรงุเทพมหานคร 20,000,000             บาท
(9) ค่าดาํเนนิการออกแบบ งานชลประทาน สาํนกัออกแบบวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม  กรงุเทพมหานคร 30,000,000             บาท
(10) ค่าจา้งเหมาสาํรวจออกแบบ 286,256,200            บาท
 (10.1) โครงการคลองระบายนํา้หลากชยันาท-ป่าสกั จงัหวดัชยันาท  
 (เพิม่เตมิ) 38,873,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 98,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 38,873,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,526,900             บาท

 (10.2) โครงการปรบัปรงุระบบชลประทานเจา้พระยาฝัง่ตะวนัตกตอนลา่ง 
 คลองเจา้เจด็-อ่าวไทย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 89,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 89,250,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 126,750,000            บาท

 (10.3) โครงการอโุมงคร์ะบายนํา้ใตค้ลองบางนํา้จดื จงัหวดัสมทุรสาคร 31,733,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,733,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,266,900             บาท

 (10.4) โครงการคลองถนนและอโุมงคร์ะบายนํา้ (street canal) 
จงัหวดันครปฐม 14,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,600,000             บาท

 (10.5) โครงการปรบัปรงุระบบชลประทานพื้นทีเ่จา้พระยา
 ฝัง่ตะวนัออกตอนลา่ง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
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 (10.6) โครงการคลองระบายนํา้หลากป่าสกั-อ่าวไทย ระยะที ่1 
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 52,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 104,000,000            บาท

          (11) ค่าสาํรวจจดัทาํรายงานความเหมาะสม 180,030,100            บาท
 (11.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้รอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัน่าน 10,248,200             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

 (11.2) โครงการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้สาขาแม่นํา้ปิง อนัเนื่องมาจาก
 พระราชดาํร ิอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 12,666,400             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

 (11.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
อาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้ปิงทา้ยเขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 
จงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์ 15,600,000             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

 (11.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 การพฒันาระบบชลประทานบรเิวณพื้นทีท่า้ยเขือ่นรชัชประภา 
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 12,126,300             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
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 (11.5) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหลง่นํา้และประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในลุม่นํา้ใสนอ้ย-ใสใหญ่ จงัหวดัปราจนีบรุี 13,222,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,222,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,777,700             บาท

 (11.6) โครงการศึกษาแผนการพฒันาแหลง่นํา้และประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในลุม่นํา้ลาํพระยาธาร จงัหวดัปราจนีบรุี 11,569,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,569,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,430,400             บาท

 (11.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
อาคารบงัคบันํา้ในแม่นํา้จนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุี 13,222,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,222,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,777,700             บาท

 (11.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ 
การแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้และบรรเทาอทุกภยั จงัหวดัภเูก็ต 9,916,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,916,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,083,100             บาท

 (11.9) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 อ่างเก็บนํา้หว้ยสะดวงใหญ่ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบูรณ์ 11,569,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,569,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,430,400             บาท

 (11.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้
หว้ยนํา้โมง จงัหวดัหนองบวัลาํภ-ูจงัหวดัอดุรธาน-ีจงัหวดัหนองคาย 16,527,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,527,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,472,300             บาท
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 (11.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลุม่นํา้หว้ยหลวง
ตอนบน-ตอนกลาง จงัหวดัอดุรธานี 16,527,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,527,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,472,300             บาท

 (11.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผนันํา้จากเขือ่นภมูพิล
ไปยงัฝัง่ตะวนัออกสู่คลองแม่ระกา จงัหวดัตาก 5,950,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,050,000              บาท

 (11.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย
จากเขือ่นผาจกุ-ศรสีชันาลยั-สวรรคโลก จงัหวดัอตุรดติถ์ 5,950,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,950,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,050,000              บาท

 (11.14) โครงการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอ่างเก็บนํา้แม่วาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 7,933,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,933,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,066,900              บาท

 (11.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอทุกภยัลาํนํา้ยงั
และลาํนํา้ชตีอนลา่ง จงัหวดัยโสธร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(11.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลาํนํา้หว้ยนํา้โสม 
จงัหวดัอดุรธาน ีจงัหวดัหนองคาย 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
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 (11.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพฒันาแหลง่นํา้ลาํนํา้นํา้หมนั 
จงัหวดัเลย 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,383,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,383,000              บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 2,949,115,400         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 65,720,600             บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมความพรอ้มโครงการ แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 33,000,000             บาท
(3) ค่าปิดงานก่อสรา้งโครงการชลประทาน แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 16,000,000             บาท
(4) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ2.200 ลา้น ลบ.ม.  
โครงการแกม้ลงิบา้นท่าเสา จงัหวดัเพชรบูรณ์ 50,000,000             บาท
(5) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ1.12 ลา้น ลบ.ม. 
โครงการแกม้ลงิทะเลพระ จงัหวดัพทัลงุ 70,000,000             บาท
(6) แกม้ลงิหนองออ้พรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ3.00 ลา้น ลบ.ม.  
โครงการแกม้ลงิหนองออ้  จงัหวดัหนองคาย 50,000,000             บาท
(7) แกม้ลงิบางท่าขา้ม ปรมิาณเก็บกกั 0.750 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 63,438,000             บาท
(8) แกม้ลงิศูนยฝึ์ก รด.มทบ.33 พรอ้มอาคารประกอบ 
ปรมิาณนํา้กกัเก็บ 0.400 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลชา้งเผอืก 
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 20,000,000             บาท
(9) แกม้ลงิวงัปลาก่อพรอ้มอาคารประกอบ พื้นทีช่ลประทาน 500 ไร่ 
โครงการชลประทานพะเยา ตาํบลหว้ยลาน อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 28,000,000             บาท
(10) แกม้ลงิบงึบอระเพด็ ปรมิาณดนิขดุ 2.1 ลา้น ลบ.ม. 
ตาํบลแควใหญ่ อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์ 110,000,000            บาท
(11) แกม้ลงิบงึสรรพงายพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลท่าบวั 
อาํเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 51,500,000             บาท
(12) แกม้ลงิอ่างเก็บนํา้บงัพวน ปรมิาณดนิขดุ 400,000 ลบ.ม. 
ตาํบลหนองหวัคู อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธานี 25,000,000             บาท
(13) แกม้ลงิหนองเลงิเปือยพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลทุ่งโป่ง  อาํเภออบุลรตัน ์ จงัหวดัขอนแก่น 18,000,000             บาท
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(14) แกม้ลงิหนองหลม่พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.900 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลกกโพธิ์ อาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 80,000,000             บาท
(15) แกม้ลงิกดุแขพ้รอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.40 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาชกีลาง  
ตาํบลพลบัพลา อาํเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 25,000,000             บาท
(16) แกม้ลงิหว้ยสุ พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.15 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลโพธิ์ไทร อาํเภอโพธิ์ไทร จงัหวดัอบุลราชธานี 20,000,000             บาท
(17) แกม้ลงิหนองบา้นเก่าพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.40 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลจานลาน อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 44,100,000             บาท
(18) แกม้ลงิบา้นโพธิ์ตาส ีพรอ้มอาคารประกอบ ระยะ 2 ปรมิาตรเก็บกกั 
0.05 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลบลัลงัก ์อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 10,000,000             บาท
(19) แกม้ลงิหนองกดุเวยีน พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.30 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหนองค่าย อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 12,000,000             บาท
(20) แกม้ลงิเหวพะงาดสูง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.54 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลท่าลาด อาํเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท
(21) แกม้ลงิกดุตลาด พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
0.50 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร์ 25,000,000             บาท
(22) แกม้ลงิลาํหว้ยวะ พรอ้มอาคารประกอบ บ.โนนสาํโรง ม.7 
ปรมิาตรเก็บกกั 0.160 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกลว้ยกวา้ง 
อาํเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ 15,000,000             บาท
(23) แกม้ลงิหนองหนามแดง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 
1.000 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลกระชอน อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 50,000,000             บาท
(24) แกม้ลงิหนองแสงพรอ้มอาคารประกอบ (ระยะ 3) ปรมิาตรเก็บกกั 
0.300 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลโคกกลาง อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 20,000,000             บาท
(25) แกม้ลงิโคกทาํเล พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั  
0.04 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลหลุง่ตะเคยีน อาํเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา 12,000,000             บาท
(26) แกม้ลงิหนองฝายใหม่ พรอ้มอาคารประกอบ  ปรมิาตรเก็บกกั  
0.625 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอนาโพธิ์ จงัหวดับรุรีมัย์ 38,234,000             บาท
(27) แกม้ลงิบา้นโคกเพนาว ์พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั  
0.35 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลตาน ีอาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร์ 25,000,000             บาท
(28) แกม้ลงิบา้นกลางพรอ้มระบบส่งนํา้ ปรมิาตรเก็บกกั  
0.30 ลา้น ลบ.ม. ตาํบลโป่งตาลอง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 12,000,000             บาท
(29) แกม้ลงิหนองเกาะเกต ุตาํบลชาํราก อาํเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด 30,000,000             บาท
(30) แกม้ลงิบา้นทรพัยเ์จรญิ และระบบกระจายนํา้ เพือ่สนบัสนุนแปลง 
สปก. NO.421 พื้นที ่180 ไร่ ตาํบลคลองหนิปูน อาํเภอวงันํา้เยน็ 
จงัหวดัสระแกว้ 75,000,000             บาท
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(31) แกม้ลงิบา้นนางาม และระบบกระจายนํา้ เพือ่สนบัสนุนแปลง 
สปก. NO.3931 ตาํบลวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 45,000,000             บาท
(32) แกม้ลงิบงึกล ํา่ ปรมิาตรเก็บกกั  0.443  ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติใต ้ตาํบลศีรษะกระบอื 
อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 36,750,000             บาท
(33) แกม้ลงิดงสวนหลวง พรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั
87,000 ลูกบาศกเ์มตร ตาํบลวงัตะเคยีน อาํเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท 45,000,000             บาท
(34) แกม้ลงิบา้นหนิกอง ปรมิาตรเก็บกกั 500,000 ลูกบาศกเ์มตร 
ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี 50,000,000             บาท
(35) แกม้ลงิหว้ยพอพรอ้มอาคารประกอบ ปรมิาตรเก็บกกั 0.065 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลสชิล อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 12,200,000             บาท
(36) แกม้ลงินาหอยโข่ง ปรมิาตรเก็บกกั 0.065 ลา้น ลบ.ม.
โครงการชลประทานสงขลา ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 45,000,000             บาท
(37) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่  โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยรู 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลงมิ อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา 15,802,000             บาท
(38) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยไร่ 
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสุโขทยั 15,000,000             บาท
(39) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยแม่สาํ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิตาํบลแม่สาํ อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 90,000,000             บาท
(40) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้บา้นไทรทอง
พรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลทองมงคล อาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 15,000,000             บาท
(41) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยทรายขาว 
ตาํบลทรายขาว อาํเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี่ 30,000,000             บาท
(42) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่  โครงการอ่างเก็บนํา้แม่นาวาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 20,000,000             บาท
(43) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้นํา้องิ 
บา้นร่องรวิ จงัหวดัเชยีงราย 11,950,000             บาท
(44) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้เฮี้ย 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 47,333,000             บาท
(45) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่โครงการอ่างเก็บนํา้คลองสงัข ์
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 23,857,900             บาท
(46) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่โครงการอ่างเก็บนํา้โปร่งขนุเพชร 
ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 114,500,000            บาท
(47) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้พระอาจารยจ์ือ่
(ลาํเชยีงทา) ตาํบลหนองบวัระเหว อาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภมูิ 55,000,000             บาท
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(48) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํเจยีง
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบา้นเจยีง อาํเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภมูิ 30,000,000             บาท
(49) แกม้ลงิบา้นท่ามะปรางพรอ้มอาคารประกอบ ความจ ุ
3.70 ลา้นลบ.ม. โครงการแกม้ลงิบา้นท่ามะปราง ตาํบลหว้ยยอด  
อาํเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงั 100,000,000            บาท
(50) แกม้ลงิคลองเปรมประชากรพรอ้มอาคารประกอบ แขวงดสุติ 
เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร 518,700,000            บาท
(51) แกม้ลงิหนองแม่พงังาพรอ้มอาคารประกอบ อาํเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค์ 25,000,000             บาท
(52) แกม้ลงิอ่างเก็บนํา้บา้นกลว้ย-ร่มเยน็ พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลทบัทนั อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร์ 14,000,000             บาท
(53) แกม้ลงิหนองนํา้บา้นสวาท-หนองเกาะ พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลทบัทนั อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร์ 14,000,000             บาท
(54) แกม้ลงิอ่างเก็บนํา้หว้ยตาปาดบา้นปวงตกึ พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลตาตมุ อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร์ 13,000,000             บาท
(55) แกม้ลงิลุม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) ปรมิาณเก็บกกั 1.32 ลา้น ลบ.ม. 
ตาํบลชทีวน อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี 20,000,000             บาท
(56) โครงการแกม้ลงิหว้ยทดิเกลี้ยง ปรมิาณเก็บกกั 0.050 ลา้น ลบ.ม.
อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช 11,000,000             บาท
(57) โครงการแกม้ลงิ ศูนยว์จิยัและพฒันาการปศุสตัวท์ี ่8 
ปรมิาตรเก็บกกั 0.144 ลา้น ลบ.ม. อาํเภอร่อนพบูิลย ์
จงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(58) โครงการแกม้ลงิ ศูนยว์จิยัและบาํรงุพนัธุส์ตัวน์ครศรธีรรมราช 
ปรมิาตรเก็บกกั 0.150 ลา้น ลบ.ม. อาํเภอร่อนพบูิลย ์
จงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(59) แกม้ลงิวดัถ ํา้สงิขร ระยะที ่2 พรอ้มระบบส่งนํา้ยาว 8.630 กม. 
พื้นทีช่ลประทาน 1,300 ไร่ อาํเภอครีรีฐันคิม จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 17,500,000             บาท
(60)  แกม้ลงิบงึระหารนํา้ใส พรอ้มอาคารประกอบ อาํเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์ 35,000,000             บาท
(61) แกม้ลงิวงัทองแดงพรอ้มอาคารประกอบ ระยะที ่2 
โครงการแกม้ลงิวงัทองแดง จงัหวดัสุโขทยั 162,529,900            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 ตัง้งบประมาณ 162,529,900            บาท
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(62) แกม้ลงิพรอ้มอาคารประกอบ โครงการแกม้ลงิแก่งนํา้ตอ้น 
พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที ่1) อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000            บาท

123,616,100           บาท
1. งบลงทนุ 123,616,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 123,616,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,616,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 79,280,100             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,363,500              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 77,916,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,650,000,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 575,833,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,750,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 77,916,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 762,499,800            บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 3,992,000              บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงาน 3,992,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 86,884,000             บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 29,802,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,976,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,992,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,113,800             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 40,344,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารชลประทาน 28,344,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฎบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 12,000,000             บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําน้ําป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา
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266,586,000           บาท
1. งบลงทนุ 266,586,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 266,586,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 266,586,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 228,682,100            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,933,100              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จาํนวน 5 ช่อง 
และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 224,749,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,510,917,100         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 528,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 224,749,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 385,284,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 372,884,100            บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 12,903,900             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุงาน 12,903,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 86,741,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,480,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,903,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,120,800             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 33,236,400             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 15,000,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 10,000,000             บาท

640,466,100           บาท
1. งบลงทนุ 640,466,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 640,466,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 640,466,100           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 75,450,000             บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 75,450,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 523,419,200            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,002,200              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย

โครงการ : โครงการพฒันาลุ่มน้ําหว้ยหลวงตอนล่าง จงัหวดัหนองคาย
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(2) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 332,305,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,895,888,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 230,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 473,972,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 332,305,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 859,610,600            บาท

(3) ประตูระบายนํา้ลาํนํา้สาขาฝัง่ขวา 41,316,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 361,558,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,311,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,316,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 247,930,000            บาท

(4) ประตูระบายนํา้ลาํนํา้สาขาฝัง่ซา้ย 52,795,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 465,838,300            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 93,167,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 52,795,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 319,875,400            บาท

(5) ประตูระบายนํา้ดงสะพงั พื้นทีร่บัประโยชน ์61,518 ไร่ 88,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 440,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 88,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 176,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 176,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 5,000,000              บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 36,596,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 13,000,000             บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) สะพานขา้มทางหลวงหมายเลข 212 (ดาํเนนิการโดยกรมทางหลวง) 23,596,900             บาท
167,625,000           บาท

1. งบลงทนุ 167,625,000           บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 167,625,000           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 167,625,000           บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 152,625,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,625,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการผนัน้ําจากอา่งเกบ็น้ําประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุี
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(2) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 150,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 150,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 300,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 15,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 15,000,000             บาท

355,528,400           บาท
1. งบลงทนุ 355,528,400           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 355,528,400           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 355,528,400           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 40,528,400             บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 40,528,400             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 300,000,000            บาท
(1) ทาํนบดนิหวังานและอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ 300,000,000            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 12,000,000             บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบ 12,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

80,200,000             บาท
1. งบลงทนุ 80,200,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 80,200,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 80,200,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 30,000,000             บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 30,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 40,700,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 700,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000            บาท

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําบา้นก่อพรอ้มระบบส่งน้ํา จงัหวดัสกลนคร

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําลาํสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ
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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 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,500,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,500,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

349,815,500           บาท
1. งบลงทนุ 349,815,500           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 349,815,500           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 349,815,500           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 260,000,000            บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 260,000,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 79,815,500             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,372,700              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เขือ่นหวังานและอาคารประกอบ 78,442,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 969,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,800,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 78,442,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 235,328,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 235,328,400            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 226,100,400            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 10,000,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายตามแผนปฏบิตักิารเพือ่แกไ้ขและพฒันาสิง่แวดลอ้ม 10,000,000             บาท

1,780,600,400         บาท
1. งบลงทนุ 1,780,600,400         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,780,600,400         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,780,600,400         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 267,548,700            บาท

118,000,000            บาท

16,800,000             บาท

โครงการ : โครงการอา่งเกบ็น้ําลาํน้ําชี อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรน้ํา
โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน้ํา และบรหิารจดัการน้ํา

(1) ปรบัปรงุดนิช ัน้ฐานรากอ่างเก็บนํา้มรสวบ ตาํบลชยัเกษม อาํเภอบางสะพาน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง
(2) ปรบัปรงุซ่อมแซมแหลง่นํา้สนบัสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
อ่างเก็บนํา้วงัสม้ป่อย ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง
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(3) ปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพแหลง่นํา้ทุ่งจอ ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 45,000,000             บาท
(4) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้กดุนาแซง ตาํบลบา้นโคก อาํเภอโคกโพธิ์ชยั
จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 9,328,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 87,619,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,995,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 45,442,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,328,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,852,500              บาท

13,756,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,459,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,383,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,756,600             บาท

(6) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้บงึพฤาชยั ตาํบลหมมู่น อาํเภอสมเดจ็
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 31,306,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,247,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,649,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,306,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,290,900             บาท

33,356,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,951,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,790,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,356,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 37,804,200             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 1,513,051,700         บาท
(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) 75,165,900             บาท
(2) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้คลองลกึ ตาํบลตาพระยา อาํเภอตาพระยา
จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 60,531,600             บาท
(3) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้หนองโสนเชือ่มต่อหนองเต่าทอง ตาํบลวงัหมนั
อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 15,300,000             บาท
(4) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้วงันํา้ขาวเชื่อมต่อสระ 34 ไร่ เชื่อมต่อสระ 84 ไร่
เชื่อมต่อคลองเจรญิสุข ตาํบลหนองมะโมง,วงัตะเคยีน อาํเภอหนองมะโมง
จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 26,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยหนองหาร ตาํบลไชยบรุ ีอาํเภอท่าอเุทน  
จงัหวดันครพนม 1 แห่ง

(7) ปรบัปรงุซ่อมแซมอ่างเก็บนํา้หว้ยเสยีว ตาํบลบา้นหนิโงม อาํเภอสรา้งคอม  
จงัหวดัอดุรธาน ี1 แห่ง
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(5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึเสนาท ช่วง 3 หมู่ที ่2 4 5 ตาํบลบงึเสนาท 
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 96,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้หนา้ฝายลาํสนธ ิหมู่ที ่3 ตาํบลหนองยายโตะ๊ 
อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง 11,000,000             บาท
(7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองบ่อตะเข ้บา้นท่ากกแดง หมู่ที ่1 
ตาํบลท่ากกแดง อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองบ่อ บา้นโนนสวรรค ์หมู่ที ่4 
ตาํบลหนองหวัชา้ง อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึหนองคาย ช่วง 2 บา้น สรา้งประทาย หมู่ที ่10
ตาํบลวดัธาต ุอาํเภอเมอืงหนองคาย จงัหวดัหนองคาย 1 แห่ง 50,000,000             บาท

20,000,000             บาท
(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองนํา้บา้นสะอาดสมศร ีบา้นสะอาดสมศร ีหมู่ที ่5 
ตาํบลธญัญา อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 17,000,000             บาท
(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองแกงใหญ่ บา้นโนนพะยอม หมู่ที ่6 
ตาํบลโนนพะยอม อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 46,000,000             บาท
(13) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข–้หนองแม่ระวงิ ตาํบลสารจติร
อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 48,808,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 219,860,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,972,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,808,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 127,079,400            บาท

(14) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึกะฮาด บา้นกะฮาด หมู่ที ่6 ตาํบลกะฮาด 
อาํเภอเนนิสงา่ จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 45,000,000             บาท
(15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองราษฎร ์บา้นโพนงาม ตาํบลโพนงาม 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูกดุเซยีม บา้นแสนสุข ตาํบลแสนสุข อาํเภอพนมไพร 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 32,000,000             บาท

40,000,000             บาท

40,000,000             บาท

40,000,000             บาท

42,000,000             บาท

(10) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองดูล บา้นแจง้จม ตาํบลเจา้ท่า อาํเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง

(17) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองหูลงิ หมู่ที ่2 11 ตาํบลวงัแสง อาํเภอชนบท  
จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง
(18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้กดุกวา้ง บา้นโนนพนัชาด หมู่ที ่10 ตาํบลโคกสาํราญ 
อาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง
(19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึโลโพ บา้นแผ่นดนิทอง หมู่ที ่13 ตาํบลลุม่นํา้ช ี
อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง
(20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองเดิน่ บา้นหนองตอ หมู่ที ่11 ตาํบลหวัชา้ง 
อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง

338



(21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองแปน บา้นเกาะแกว้ หมู่ที ่6 ตาํบลสามขา 
อาํเภอโพนทราย จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(22) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบอน บา้นหนองบอน ตาํบลหนองบอน 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(23) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ชา้งป่าซบัขนุน หมู่ที ่25 ตาํบลคลองตะเกรา 
อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(24) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ชา้งป่าทุ่งกระทงิ หมู่ที ่25 ตาํบลคลองตะเกรา 
อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(25) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ชา้งป่าทบักระบก หมู่ที ่23 ตาํบลคลองตะเกรา 
อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(26) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้หนองแต ้บา้นเขาดว้น หมู่ที ่9 ตาํบลย่านร ี
อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 54,000,000             บาท
(27) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแกม้ลงิบงึเกาะกุง้ หมู่ที ่10 11 13 ตาํบลศรษีะกระบอื 
อาํเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(28) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ทุ่งเบญจา หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งเบญจา อาํเภอท่าใหม่ 
จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 29,500,000             บาท

67,174,700             บาท

43,450,000             บาท
(31) อนุรกัษฟ้ื์นฟูลาํหว้ยท่าเคย หมู่ที ่2 6 14 ตาํบลบา้นคา อาํเภอบา้นคา 
จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 26,620,900             บาท

12,500,000             บาท
(33) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึพาด-หนองบวัแดง ตาํบลหาดสองแคว อาํเภอตรอน 
จงัหวดัอตุรดติถ ์1 แห่ง 90,000,000             บาท

20,000,000             บาท
แบบโครงการหลวงบ่อเกลอื บา้นหว้ยโทน หมู่ที ่2 ตาํบลดงพญา 
อาํเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 15,000,000             บาท
แบบโครงการหลวงปางยาง บา้นปางยาง หมู่ที ่1 ตาํบลภคูา อาํเภอปวั 
จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(37) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแกม้ลงิตาํบลหว้ยหมา้ย ตาํบลหว้ยหมา้ย อาํเภอสอง 
จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(38) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองไทรมาศ ช่วง 1 ตาํบลบางเหรยีง โคกเจรญิ ทบัปดุ 
มะรุ่ย นาเหนอื อาํเภอทบัปดุ อ่าวลกึ จงัหวดัพงังา กระบี ่1 แห่ง 40,000,000             บาท

(29) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ลาํสมหุ ์ตาํบลโคกโคเฒ่า ท่าระหดั ไผ่ขวาง จรเขใ้หม่ 
ตน้คราม อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง

(30) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึปลายนํา้ หมู่ที ่4 ตาํบลสระแกว้ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ี
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง

(32) อนุรกัษฟ้ื์นฟูลาํหว้ยแหง้ หมู่ที ่3 4 11 12 14 15 ตาํบลทุ่งหลวง 
อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง

(34) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้แกม้ลงิตาํบลนครเดฐิ ตาํบลนครเดฐิ อาํเภอศรนีคร 
จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง
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(39) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูสระนํา้ดอนทงิทวด หมู่ที ่11 ตาํบลบางหมาก 
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(40) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูคลองคดุดว้น ตาํบลละอาย,สวนขนั 
อาํเภอฉวาง,ชา้งกลาง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(41) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูคลองมนิ หมู่ที ่2 ตาํบลจนัด ีอาํเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(42) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูคลองโตนดนิ-คลองกระโสม หมู่ที ่5 ตาํบลถํา้ 
อาํเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(43) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้บงึสามเพยี (แกม้ลงิ) บา้นสามเพยี หมู่ที ่9 
ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(44) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้เรงิเปือย (แกม้ลงิ) บา้นกดุตากลา้ ตาํบลสงเปือย 
อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 1 แห่ง 60,000,000             บาท

1,758,721,800         บาท
1. งบลงทนุ 1,758,721,800         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,758,721,800         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,758,721,800         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,081,508,500         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 63 รายการ (รวม 63 หน่วย) 343,682,100            บาท
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิบา้นดอยชา้ง) บา้นดอยชา้ง หมู่ที ่3 ตาํบลวาว ี
อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 17,589,600             บาท
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิบา้นสนัขี้เหลก็) บา้นสนัขี้เหลก็ หมู่ที ่2 
ตาํบลเวยีงกาหลง อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(4) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง
แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บา้นอาแบ) บา้นอาแบ หมู่ที ่7 
ตาํบลแม่สลองนอก อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(5) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง
แบบโครงการหลวงแม่สลอง (บา้นอาแหละ) บา้นอาแหละ หมู่ที ่2 
ตาํบลแม่สลองนอก อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากอ่างเก็บนํา้หว้ยลานโครงการอนัเนื่อง
มาจากพระราชดาํร ิบา้นปง หมู่ที ่8 ตาํบลออนใต ้อาํเภอสนักาํแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 27,842,600             บาท
(บา้นผาละปิ) บา้นผาละปิ หมู่ที ่8 ตาํบลแม่ศึก อาํเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 13,145,300             บาท
(บา้นแม่หยอด) บา้นแม่หยอด หมู่ที ่9 ตาํบลแม่ศึก อาํเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 9,866,700              บาท

โครงการ : โครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบกระจายน้ํา
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อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิบา้นโปง) บา้นโปง หมู่ที ่6 ตาํบลป่าไผ่ 
อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 15,311,400             บาท
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิบา้นเมอืงกื้ด) บา้นเมอืงกื้ด หมู่ที ่1 
ตาํบลกื้ดชา้ง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 12,293,200             บาท
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร(ิบา้นป่าขา้วหลาม) บา้นป่าขา้วหลาม หมู่ที ่7 
ตาํบลกื้ดชา้ง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 16,743,300             บาท
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ(บา้นแม่สายป่าเมีย่ง) บา้นแม่สายป่าเมีย่ง 
หมู่ที ่7 ตาํบลโหลง่ขอด อาํเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 4,602,300              บาท
แบบโครงการหลวงแม่มะลอ(บา้นแม่วาก) บา้นแม่วาก หมู่ที ่6 
ตาํบลแม่นาจร อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 23,751,000             บาท
สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ทาเหนอื บา้นใหม่ดอนแกว้ หมู่ที ่2 
ตาํบลทาเหนอื อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(15) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง
แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรคีรีรีกัษ ์(บา้นผาผึ้ง) (ระยะ 2) บา้นผาผึ้ง 
หมู่ที ่6 ตาํบลเชยีงทอง อาํเภอวงัเจา้  จงัหวดัตาก 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(16) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนโครงการพฒันาพื้นทีสู่ง
แบบโครงการหลวงในพื้นทีเ่ฉพาะหว้ยนํา้เยน็ บา้นหว้ยนํา้เยน็ หมู่ที ่1 
ตาํบลแม่ตื่น อาํเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 1 แห่ง 20,000,000             บาท

15,000,000             บาท
(18) ก่อสรา้งฝายนํา้ลน้บา้นละอูบพรอ้มระบบกระจายนํา้ สนบัสนุน
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย (บา้นละอูบโซน B) บา้นละอูบ 
หมู่ที ่6 ตาํบลหว้ยหอ้ม อาํเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 46,000,000             บาท
(19) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
พระบาทหว้ยตม้(บา้นหนองปู) บา้นหนองปู หมู่ที ่9 ตาํบลนาทราย 
อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(20) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง
พระบาทหว้ยตม้ (บา้นหนองบอน) บา้นหนองบอน หมู่ที ่11 
ตาํบลนาทราย อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(21) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากฝายนํา้ลน้หว้ยบง บา้นหว้ยบง หมู่ที ่3  
ตาํบลศรวีชิยั อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(22) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้จากแม่นํา้ท่าจนี-คลองปลาหมอ หมู่ที ่5 
ตาํบลมะขามเฒ่า อาํเภอวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(23) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์สนบัสนุนโครงการ
พฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงหว้ยนํา้ขาว (จดุที ่2) บา้นหว้ยนํา้ขาว 
หมู่ที ่1 ตาํบลเขก็นอ้ย อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(17) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่ลานอ้ย 
(บา้นละอูบโซน A) บา้นละอูบ หมู่ที ่6 ตาํบลหว้ยหอ้ม อาํเภอแม่ลานอ้ย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
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(24) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้จากคลองราํมะสกั หมู่ที ่6 10 ตาํบลบา้นพราน 
อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(25) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้จากอ่างเก็บนํา้นกกระทา-สนบัสนุนประปาหมู่บา้น  
ตาํบลหนองจอก อาํเภอบา้นไร่ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 23,000,000             บาท
(26) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้สนบัสนุนการฟ้ืนฟูนํา้ตกพมุ่วงและป่าชมุชน 
บา้นเนนิสมบตั ิหมู่ที ่14 ตาํบลจรเขส้ามพนั อาํเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 52,000,000             บาท
(27) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้อ่างเก็บนํา้หบุผึ้ง หมู่ที ่3 ตาํบลเกาะหลกั 
อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 72,055,000             บาท
และบาํรงุพนัธุส์ตัวพ์ษิณุโลก  ตาํบลหนองกะทา้ว อาํเภอนครไทย 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 12,500,000             บาท
(29) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตร 2000 ไร่ บางด ี
หมู่ที ่4 ตาํบลพ่วงพรมคร อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 22,000,000             บาท
(30) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้จากฝายคลองแพรกซา้ยสนบัสนุนพื้นทีเ่กษตร 
2000 ไร่  ตาํบลโคกเจรญิ อาํเภอทบัปดุ จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(31) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้จากฝายคลองปลายพู่สนบัสนุนพื้นทีเ่กษตร 
2000 ไร่  ตาํบลท่านา อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(32) ก่อสรา้งระบบส่งนํา้จากฝายคลองแพรกขวาสนบัสนุนพื้นทีเ่กษตร 
2000 ไร่  ตาํบลบา้นนา อาํเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(33) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยหนิกอง ช่วง 2  
ตาํบลนาหวา้,หว้ย อาํเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(34) ก่อสรา้งระบบกระจายนํา้ สนบัสนุนแปลงใหญ่ขา้วอนิทรยี ์ช่วง 2 
หมู่ที ่1 ตาํบลนาแก อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 1 แห่ง 28,126,000             บาท

1.1.1.2 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 677,213,300            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,440,000              บาท
(2) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขี้เหลก็ พรอ้มระบบกระจายนํา้ บา้นขี้เหลก็ หมู่ที ่4 
ตาํบลจอมสวรรค ์อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 11,500,000             บาท
(หนัคา สามงา่มท่าโบสถ)์ ตาํบลหนัคา อาํเภอหนัคา 
จงัหวดัชยันาท 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(ยางตาล ย่านมทัร ีกลางแดด)  ตาํบลยางตาล อาํเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 17,000,000             บาท
(โกรกพระ บางมะฝ่อ บางประมงุ นากลาง ศาลาแดง) ตาํบลบางประมงุ 
อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 22,000,000             บาท

56,000,000             บาท
(6) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้แกม้ลงิวงัท่าดนิดาํ แหลง่นํา้ปึกออ้ แหลง่นํา้หนองบวั
พรอ้มระบบกระจายนํา้ หมู่ที ่1  ตาํบลท่าดนิดาํ อาํเภอชยับาดาล 
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(7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูเพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงข่ายแหลง่นํา้ 3 ตาํบล 
(เกาะเทโพ สะแกกรงั ท่าซงุ)  ตาํบลเกาะเทโพ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ี
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 28,000,000             บาท
(8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูเพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงข่ายแหลง่นํา้ 3 ตาํบล 
(นํา้ซมึ ท่าซงุ หลมุเขา้)  ตาํบลท่าซงุ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ี
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 29,000,000             บาท
(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูเพิม่ประสทิธภิาพระบบโครงข่ายแหลง่นํา้ 3 ตาํบล 
(สะแกกรงั หาดทนง เกาะเทโพ ) ตาํบลหาดทนง อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ี
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 28,000,000             บาท
(10) อนุรกัษฟ้ื์นฟูระบบโครงข่ายแหลง่นํา้หนองสามลาํคลองเชื่อมต่อ
คลองจระเขเ้ผอืกเชื่อมต่อหนองบางไทรฝัง่ตะวนัตก  หมู่ที ่1 2 5 6 
ตาํบลพกิลุ อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 26,000,000             บาท

19,000,000             บาท
(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูระบบโครงข่ายแหลง่นํา้บงึลาดเชื่อมต่อบงึเพง็เชื่อมต่อ
บงึหลงับา้นเชื่อมต่อบงึบวั ตาํบลตาสงัข ์อาํเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 23,000,000             บาท
(13) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูพื้นทีแ่กม้ลงิพรอ้มระบบอ่างพวงหนองกก  หนองใน 
หมู่ที ่4 ตาํบลโนนสาํราญ อาํเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(14) อนุรกัษฟ้ื์นฟูลาํสะแทดพรอ้มระบบกระจายนํา้และระบบอ่างพวง  
ตาํบลกู่สวนแตง,หนองเยอืง อาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง 49,000,000             บาท

13,730,000             บาท

(16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้แปลงทุ่งหญา้ 2 พรอ้มระบบกระจายนํา้สนบัสนุน
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมากจากพระราชดาํรขิอง
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ตาํบลท่าเสา อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 91,555,000             บาท
(17) ปรบัปรงุฟ้ืนฟูแหลง่นํา้พรอ้มระบบกระจายนํา้สนบัสนุน
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืตามพระราชดาํร ิ(แปลง 905) ตาํบลไทรโยค 
อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 75,000,000             บาท
(18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้ พรอ้มระบบกระจายนํา้ สนบัสนุนโครงการ
พฒันาพื้นทีสู่งแบบโครงการหลวงแม่จรมิ บา้นตองเจรญิราษฎร ์หมู่ที ่6 
ตาํบลแม่จรมิ อาํเภอแม่จรมิ จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้อ่างเก็บนํา้ร่องนํา้คาํ พรอ้มระบบกระจายนํา้
บา้นทรายพลู หมู่ที ่10 ตาํบลขามป้อม อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธาน ี
1 แห่ง 15,000,000             บาท

(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูระบบโครงข่ายแหลง่นํา้บงึตาสงัขเ์ชื่อมต่อ
คลองบา้นท่าจนัทร ์ ตาํบลตาขดี อาํเภอบรรพตพสิยั จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง

(15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองทุ่งพระ พรอ้มระบบกระจายนํา้ดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์ 
ตาํบลท่าเกษม อาํเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง
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12,000,000             บาท

59,988,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 325,170,000            บาท
เงนิงบประมาณ 325,170,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,034,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 59,988,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,493,500            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 47,654,200             บาท

916,738,800           บาท
1. งบลงทนุ 916,738,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 916,738,800           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 916,738,800           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 916,738,800            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 499,615,800            บาท
รวม 561 รายการ (รวม 561 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นแม่พงุ หมู่ที ่2 ตาํบลป่าแดด 
อาํเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นสนัป่าข่า หมู่ที ่9 ตาํบลแม่สาว 
อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นสนัตน้แหน กลุม่ที ่1-21 หมู่ที ่9 
ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอภกูามยาว จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นนํา้โทง้  หมู่ที ่1 ตาํบลเถนิบรุ ี
อาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นพไุมแ้ดง หมู่ที ่5 ตาํบลสงิห ์
อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นแคทราย หมู่ที ่10 
ตาํบลอดุมธญัญา อาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 13,904,100             บาท

(20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้อ่างเก็บนํา้หว้ยคาํเมก็นอ้ย พรอ้มระบบกระจายนํา้ 
บา้นป่าเลา หมู่ที ่6 ตาํบลโนนก่อ อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง

(21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่นํา้กดุตลาดยาว (พื้นทีแ่กม้ลงิ) ตาํบลมะเฟือง, บา้นจาน  
อาํเภอพทุไธสง  จงัหวดับรุรีมัย ์1 แห่ง

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล
โครงการ : โครงการพฒันาน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
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(8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นโรงชา้ง หมู่ที ่3 ตาํบลโรงชา้ง 
อาํเภอมหาราช จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองบวั หมู่ที ่7 
ตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(10) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นสวนขวญั หมู่ที ่13 ตาํบลตลกุดู่ 
อาํเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นเฉลยีงลบั หมู่ที ่6 ตาํบลนาป่า 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองปลอ้ง หมู่ที ่4 
ตาํบลเกาะรงั อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(13) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองโป่ง หมู่ที ่9 
ตาํบลลาํพญากลาง อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นกดุหวา้  หมู่ที ่2 ตาํบลกดุหวา้ 
อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แห่ง 13,904,100             บาท
(15) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองแซง หมู่ที ่1 
ตาํบลหนองแซง อาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(16) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นนาอ่างคาํ หมู่ที ่3 
ตาํบลทรพัยไ์พรวลั อาํเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(17) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นโคกกลาง หมู่ที ่8 
ตาํบลหนองสวรรค ์อาํเภอเมอืงหนองบวัลาํภ ูจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 13,904,100             บาท

13,904,100             บาท
(19) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บา้นกลุม่วสิาหกจิผูท้าํนาตาํบลไสหมาก 
หมู่ที ่3, 5  ตาํบลไสหมาก อาํเภอเชยีรใหญ่ จงัหวดั นครศรธีรรมราช 1 แห่ง 13,904,100             บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บา้นวสิาหกจิชมุชนกลุม่มงัคดุพฒันา
คณุภาพพอ้แดง หมู่ที ่2, 10  ตาํบลพอ้แดง อาํเภอหลงัสวน 
จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง
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(20) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นบางท่าขา้ม หมู่ที ่3 ตาํบลท่าขา้ม 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(21) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นสามพนันาม หมู่ที ่12 
ตาํบลหนิเหลก็ไฟ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 13,904,100             บาท
(22) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองคอไก่ หมู่ที ่5 
ตาํบลเขากระปกุ อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(23) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหว้ยท่าชา้ง หมู่ที ่4 
ตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(24) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหว้งปลาดกุ หมู่ที ่8 
ตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(25) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นทุ่งเหยีง หมู่ที ่18 
ตาํบลท่ากระดาน อาํเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(26) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นหนองสงัข ์หมู่ที ่12 
ตาํบลหนองเหยีง อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 13,904,100             บาท
(27) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นคลองอ่าง หมู่ที ่6 
ตาํบลพลงตาเอีย่ม อาํเภอวงัจนัทร ์จงัหวดัระยอง 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(28) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บา้นซบันยิม หมู่ที ่2 
ตาํบลวงันํา้เยน็ อาํเภอวงันํา้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(29) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นคาํครตา หมู่ที ่9 
ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอทรายมลู จงัหวดัยโสธร 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(30) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นโนนนํา้เงนิ หมู่ที ่5 
ตาํบลเมอืงทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 13,904,100             บาท
(31) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตรดว้ยเทคโนโลยขี ัน้สูง 
เพือ่ส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่  บา้นท่าเขน็ หมู่ที ่1 
ตาํบลคลองแดน อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 13,904,100             บาท
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284,713,700           บาท
1. งบลงทนุ 284,713,700           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 284,713,700           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 284,713,700           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 259,713,700            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,910,500              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่1 90,486,900             บาท
(3) ปรบัปรงุคลองระบายนํา้ ร.1 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่4 166,316,300            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 709,000,000            บาท
เงนิงบประมาณ 709,000,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 299,583,200            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 209,619,900            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,480,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 166,316,300            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000             บาท
(1) งานลาดยางถนนบนคนัคลอง พรอ้มอาคารประกอบ 25,000,000             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ปรบัปรงุทางน้ํา [1 ร่องน้ํา]

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน้ําท่วมและอทุกภยัในพื้นที่ชมุชน พื้นที่เศรษฐกจิสาํคญัและพื้นที่เกษตร
อย่างเป็นระบบ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยัลดลง [811,595 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ํา [1 ร่องน้ํา]
ตวัช้ีวดัที่ 3 : ป้องกนัตลิ่ง [113,969 เมตร]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1 : ปรบัปรงุทางน้ํา ทางผนัน้ํา พื้นที่รบัน้ํานอง เขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 
จดัทาํผงัเมือง และระบบป้องกนัน้ําท่วมชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พื้นที่ไดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากน้ําท่วมและอทุกภยั [811,595 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงไดร้บัการจดัการเพื่อรองรบัปญัหาน้ําท่วมและอทุกภยั [152 แห่ง (โครงการ)]
ตวัช้ีวดัที่ 4 : พื้นที่ที่ไดร้บัการป้องกนัน้ําท่วมรมิตลิ่งเพิ่มข้ึน [113,969 เมตร]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงัหวดัสงขลา
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1,231,347,200         บาท
1. งบลงทนุ 1,231,347,200         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,231,347,200         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,231,347,200         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 242,400,000            บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 242,400,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 985,947,200            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,845,900             บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) คลองระบายนํา้หวัตรดุพรอ้มอาคารประกอบ 29,019,000             บาท
(3) ประตูระบายนํา้คลองหวัตรดุ กม.0+215 47,444,900             บาท
(4) ประตูระบายนํา้คลองหวัตรดุ กม.9+200 46,291,000             บาท
(5) คลองระบายนํา้สาย 3 พรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่1 45,333,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 694,000,000            บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 165,874,800            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 132,770,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,333,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 350,021,800            บาท

(6) คลองระบายนํา้สาย 3 ความยาว 3.904 กโิลเมตร พรอ้มอาคารประกอบ 
สญัญาที ่2 73,609,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,039,185,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 299,029,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 73,609,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 666,546,800            บาท

(7) คลองระบายนํา้สาย 3 ความยาว 4.820 กโิลเมตร พรอ้มอาคารประกอบ 
สญัญาที ่3 126,084,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,186,673,600         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 339,631,100            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,028,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 126,084,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 678,930,500            บาท

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดันครศรธีรรมราช

348



(8) คลองระบายนํา้และอาคารประกอบ 550,280,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,751,400,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 550,280,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,100,560,000         บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,100,560,000         บาท

(9) ประตูระบายนํา้คลองสาย 3 กม.1+700 53,040,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 265,200,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 53,040,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 212,160,000            บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 3,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน้ํา 8,345,878,600         บาท
1. งบลงทนุ 8,345,878,600         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,345,878,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,345,878,600         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ 350,054,000            บาท
(1) ค่าปรบัปรงุแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 62,368,000             บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุไหลเ่ขาฝัง่ซา้ยเขือ่นแม่งดัสมบูรณ์ชล 
(อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ ตาํบลช่อแล อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 39,000,000             บาท
(3) จดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมพลศาสตรเ์ขือ่น
พรอ้มระบบรบัส่งขอ้มลูอตัโนมตัเิขือ่นเขือ่นฝัง่ซา้ยของเขือ่นแม่กวงอดุมธารา
จ.เชยีงใหม่ ตาํบลลวงเหนอื อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 20,000,000             บาท
(4) ปรบัปรงุทาํนบดนิ อ่างเก็บนํา้หว้ยขาน อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลเชยีงม่วน อาํเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา 20,000,000             บาท
(5) ปรบัปรงุทาํนบดนิ อ่างเก็บนํา้แม่ตอ๋ม อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลบา้นตอ๋ม อาํเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 30,000,000             บาท
(6)  งานจา้งจดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น
พรอ้มระบบรบัส่งขอ้มลูอตัโนมตั ิอ่างเก็บนํา้แม่ใจ ตาํบลเจรญิราษฏร ์
อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา 10,030,000             บาท
(7) ปรบัปรงุเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่นแควนอ้ยบาํรงุแดน 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาแควนอ้ยบาํรงุแดน จ.พษิณุโลก 
ตาํบลคนัโชง้ อาํเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก 15,450,000             บาท
(8) การจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น
อ่างเก็บนํา้หว้ยแม่ทอ้ ตาํบลป่ามะม่วง อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 12,000,000             บาท
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(9) การจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นอ่างเก็บนํา้
คลองขา้งใน ตาํบลศรคีรีมีาศ อาํเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั 15,000,000             บาท
(10) ปรบัปรงุทาํนบดนิและอาคารประกอบอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้เยน็ 
ตาํบลรวมไทยพฒันา อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก 10,000,000             บาท
(11) งานจดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมเขือ่น 
เขือ่นหว้ยสามพาด ตาํบลทบักงุ อาํเภอหนองแสง จงัหวดัอดุรธานี 10,558,000             บาท
(12) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นแบบอตัโนมตัิ
อ่างเก็บนํา้หว้ยสะทด ตาํบลคาํบง อาํเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 10,777,000             บาท
(13) จดัหาและตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่นแบบอตัโนมตัิ
อ่างเก็บนํา้หว้ยฝา ตาํบลนคิมหว้ยผึ้ง อาํเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 10,371,000             บาท

25,500,000             บาท
(15) ซ่อมแซมและพฒันาเครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาขนุด่านปราการชล สชป.9 ระยะที ่2  
ตาํบลหนิตัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 25,000,000             บาท
(16) ปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น
พรอ้มส่วนประกอบอืน่  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาคลองสยีดั 
ตาํบลท่าตะเกยีบ อาํเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 20,000,000             บาท
(17) ปรบัปรงุพฒันาอปุกรณ์และระบบตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น
พรอ้มส่วนประกอบอืน่ ระยะที ่2 เขือ่นแก่งกระจาน ตาํบลแก่งกระจาน 
อาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี 14,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 7,995,824,600         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 178,573,500            บาท
รวม 51 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้คลองฝัง่ซา้ยฝัง่ขวา
เชื่อมแม่นํา้ยมช่วง อาํเภอสวรรคโลกถงึอาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั
คลองตาปลวิ ตาํบลวงัทอง อาํเภอศรสีาํโรง จงัหวดัสุโขทยั 30,000,000             บาท
(3) อาคารบงัคบันํา้และระบายนํา้ ฝ่ายส่งนํา้ฯที ่2 พื้นที ่4,600 ตารางเมตร 
ตาํบลชวีาน อาํเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา 10,000,000             บาท
(4) งานขดุคลองดกัตะกอนตามแนวขอบบงึบอระเพด็ 
โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูบงึบอระเพด็  ตาํบลท่าตะโก 
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ 100,000,000            บาท
(5) อาคารประกอบ คลองระบายนํา้คลองหนงัพรอ้มอาคารประกอบ
โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลคลองร ี
อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 50,000,000             บาท

(14) ปรบัปรงุระบบ SCADA (Super visort Control And Acquisition) 
พรอ้มอาคารควบคมุศูนยค์วบคมุบรหิารจดัการนํา้ เขือ่นขนุด่านปราการชล 
ระยะที ่1 ตาํบลหนิตัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก
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(6) อาคารประกอบ คลองระบายนํา้คลองพงัยาง พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ  จงัหวดัสงขลา 50,000,000             บาท
(7) งานป้องกนัการกดัเซาะประตูระบายนํา้ปากคลองบางบาล 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 71,225,000             บาท
(8) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้กลางคลอง
พระองคไ์ชยานุชติ ตาํบลศาลาแดง อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 21,000,000             บาท
(9) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้บา้นหาดแตง 
ตาํบลหนิแกว้ อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 10,000,000             บาท
(10) อาคารประกอบ คลองระบายนํา้คลองโรงโครงการบรหิารจดัการนํา้
คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 25,000,000             บาท
(11) ประตูระบายนํา้สบแม่ข่า พรอ้มโรงสูบนํา้พลงัไฟฟ้า สนบัสนุนโครงการ
พฒันาแกไ้ขปญัหาคลองแม่ข่า จงัหวดัเชยีงใหม่  พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ 60,000,000             บาท
(12) โครงการประตูระบายนํา้บา้นดงมชียั พื้นทีร่บัประโยชน ์800 ไร่ 
โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลเวยีงหา้ว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท
(13) โครงการก่อสรา้งคนักัน้นํา้แม่พงุฝัง่ขวา ระยะที ่1 
พื้นทีร่บัประโยชน ์1,500 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย 
ตาํบลป่าแงะ อาํเภอป่าแดด จงัหวดัเชยีงราย 20,000,000             บาท
(14) โครงการประตูระบายนํา้บา้นหนองผกัจกิ แห่งที ่1 
พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย 
ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท
(15) โครงการประตูระบายนํา้บา้นหนองผกัจกิ แห่งที ่2 
พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ โครงการชลประทานเชยีงราย 
ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท
(16) โครงการประตูระบายนํา้บา้นท่าดอกแกว้ พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ 
โครงการชลประทานเชยีงราย ตาํบลเวยีงหา้ว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 12,000,000             บาท
(17) คลองชกันํา้แม่นํา้ยมฝัง่ขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แกม้ลงิ) 
พรอ้มอาคารประกอบ ระยะทาง 14.80 กม. ตาํบลบงึกอก 
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก 50,000,000             บาท
(18) ท่อระบายนํา้บา้นบุ่ง-ฆะมงั ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร 
จงัหวดัพจิติร 51,500,000             บาท
(19) ปรบัปรงุระบบระบายนํา้หว้ยแม่สาย ระยะที ่3 ตาํบลบา้นกาศ 
อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 30,000,000             บาท

25,000,000             บาท
(21) ฝายคลองประดงังาวพรอ้มระบบส่งนํา้ ตาํบลพรานกระต่าย 
อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร 36,500,000             บาท
(22) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ฝายบา้นสามพรา้ว ระยะที ่2 
ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธานี 20,000,000             บาท

(20) ปรบัปรงุฝายหว้ยแม่สาย หมู่ 3 ตาํบลร่องกาศ อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่
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15,000,000             บาท
(24) ป้องกนัตลิง่คลองระบายนํา้ลาํหว้ยเหนอื ตาํบลเหนอืเมอืง 
อาํเภอเมอืงรอ้ยเอด็ จงัหวดัรอ้ยเอด็ 13,000,000             บาท
(25) ประตูระบายนํา้บุ่งเบา้พรอ้มขดุลอกลาํหว้ย ขนาดบานระบาย 
6.00x4.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
ตาํบลนาแซง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 90,000,000             บาท
(26) ประตูระบายนํา้หว้ยวงัขอนพรอ้มขดุลอกลาํหว้ย ขนาดบานระบาย 
6.00x4.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
ตาํบลนาแซง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 95,000,000             บาท
(27) ประตูระบายนํา้หนองสนมพรอ้มขดุลอกลาํหว้ย ขนาดบานระบาย 
6.00x4.00 เมตร จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
ตาํบลนาแซง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 95,000,000             บาท
(28) ประตูระบายนํา้กดุปลาเขง็พรอ้มอาคารประกอบ ขนาดบานระบาย
6.00x4.00 เมตร จาํนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่
ตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 90,000,000             บาท
(29) ปตร.หว้ยแคน หมู่ 5 พื้นทีร่บัประโยชน ์450 ไร่ ตาํบลคาํเขือ่นแกว้ 
อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี 40,000,000             บาท
(30) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยคุม้ตอนกลาง พื้นทีร่บัผลประโยชน ์300 ไร่  
ตาํบลหว้ยขะยุง อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท
(31) อาคารบงัคบันํา้หว้ยปูน พื้นทีร่บัผลประโยชน ์500 ไร่ 
ตาํบลนาจะหลวย อาํเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี 10,000,000             บาท
(32) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยกอย พื้นทีร่บัผลประโยชน ์750 ไร่  
ตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี 16,000,000             บาท
(33) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยไผ่ตอนลา่ง พื้นทีร่บัผลประโยชน ์150 ไร่  
ตาํบลกลาง อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท
(34) อาคารบงัคบันํา้ลาํหว้ยไร่ พรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัผลประโยชน ์400 ไร่ ตาํบลไร่ใต ้อาํเภอพบูิลมงัสาหาร 
จงัหวดัอบุลราชธานี 15,000,000             บาท
(35) อาคารบงัคบันํา้หว้ยโลก พื้นทีร่บัผลประโยชน ์300 ไร่ 
ตาํบลนาจะหลวย อาํเภอนาจะหลวย จงัหวดัอบุลราชธานี 12,000,000             บาท
(36) ฝายทดนํา้แบบข ัน้บนัไดลาํหว้ยคาํป่าหลาย พื้นทีร่บัประโยชน ์700 ไร่ 
ตาํบลคาํป่าหลาย อาํเภอเมอืงมกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร 60,000,000             บาท
(37) พนงักัน้นํา้ฝัง่ซา้ยลาํนํา้บงัพรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นนาบวั 
ระยะทาง 2.20 กโิลเมตร ตาํบลหนองฮ ีอาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 27,000,000             บาท
(38) พนงักัน้นํา้ฝัง่ขวาลาํนํา้บงัพรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นนาบวั 
ระยะทาง 2.30 กโิลเมตร ตาํบลนาเลยีง อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 29,000,000             บาท

(23) บรรเทาอทุกภยับา้นนาชา้งนํา้ ตาํบลท่าบ่อ อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย
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(39) พนงักัน้นํา้พรอ้มอาคารประกอบ ปตร.บา้นตบัเต่า 
ระยะทาง 1.70 กโิลเมตร ตาํบลหนองเทาใหญ่ อาํเภอปลาปาก 
จงัหวดันครพนม 19,000,000             บาท
(40) ระบบระบายนํา้ พรอ้มอาคารประกอบ อ่างเก็บนํา้ลาํเชยีงไกร 
(ตอนบน) ความยาว 1.8 กโิลเมตร ตาํบลหนิดาด อาํเภอด่านขนุทด 
จงัหวดันครราชสมีา 50,000,000             บาท
(41) อาคารระบายนํา้บา้นโนนคราม พรอ้มอาคารประกอบ
ตาํบลเมอืงปราสาท อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 15,000,000             บาท
(42) ระบบระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ในเขตตาํบลหลมุขา้ว 
โครงการพฒันาลุม่นํา้ลาํเชยีงไกร ตอนลา่ง ความยาว 5.0 กโิลเมตร
ตาํบลหลมุขา้ว อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 22,000,000             บาท
(43) ระบบระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ในเขตตาํบลโนนสูง 
โครงการพฒันาลุม่นํา้ลาํเชยีงไกร ตอนลา่ง ความยาว 3.0 กโิลเมตร 
ตาํบลโนนสูง อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 14,000,000             บาท
(44) ระบบระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ในเขตตาํบลเมอืงปราสาท 
โครงการพฒันาลุม่นํา้ลาํเชยีงไกร ตอนลา่ง ความยาว 6.0 กโิลเมตร 
ตาํบลเมอืงปราสาท อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสมีา 24,000,000             บาท
(45) ระบบระบายนํา้ลาํเชยีงไกร กม.49+800 - 63+550 เป็นช่วง ๆ 
พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 7.0 กโิลเมตร ตาํบลด่านจาก 
อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา 22,000,000             บาท
(46) ระบบระบายนํา้ลาํจกัราชบา้นตะกรดุเครอืปลอก พรอ้มอาคารประกอบ 
ความยาว 2.0 กโิลเมตร ตาํบลจกัราช อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 18,000,000             บาท
(47) อาคารบงัคบันํา้บา้นโนนงิ้ว พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลหนองพลวง อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 40,000,000             บาท
(48) ระบบระบายนํา้ลาํหว้ยยาง พรอ้มอาคารประกอบ 
ความยาว 5.190 กโิลเมตร ตาํบลบงึพะไล อาํเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสมีา 40,000,000             บาท
(49) ประตูระบายนํา้บา้นโคกลา่ม ขนาดบานระบาย  6.00 x 4.00 เมตร 
จาํนวน 6 ช่อง และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ ตาํบลทุ่งสวา่ง 
อาํเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 65,000,000             บาท
(50) ระบบระบายนํา้หว้ยนํา้เค็มบา้นกระเดา-บา้นคร ัง่ พรอ้มอาคารประกอบ 
ปรมิาตรเก็บกกั 0.150 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ตาํบลดู่ อาํเภอราษไีศล 
จงัหวดัศรสีะเกษ 10,000,000             บาท
(51) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าแบบสองทางทีป่ระตูระบายนํา้คลองบางหอย 
อตัราการสูบ 12 ลบ.ม./วนิาท ีโครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษานครนายก 
ตาํบลศรจีฬุา อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 75,000,000             บาท
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(52) ท่อระบายนํา้คลองอา้ยดว้นพรอ้มขดุลอก โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
นครนายก ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุี 11,000,000             บาท
(53) ประตูระบายนํา้ปลายคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร 
จาํนวน 2 ช่อง ตาํบลบา้นนา อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 35,000,000             บาท

30,000,000             บาท
(55) ปรบัปรงุคลองระบายใหญ่มหาราช 3 กม.19+470 ถงึ กม.25+844 
ความยาว 6,374 เมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษามหาราช ตาํบลทบันํา้ 
อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 30,000,000             บาท
(56) กาํแพงป้องกนันํา้ท่วมวดัศาลเจา้ ตาํบลสามพราน อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 23,000,000             บาท
(57) ประตูระบายนํา้คลองสหกรณ์สาย 3/1 (ก่อสรา้งใหม่ฝัง่ขวาคลองโคกขาม)
จงัหวดัสมทุรสาคร 50,000,000             บาท
(58) ประตูระบายนํา้คลองสหกรณ์สาย 2 (ก่อสรา้งใหม่ฝัง่ขวาคลองโคกขาม) 
จงัหวดัสมทุรสาคร 50,000,000             บาท
(59) กาํแพงกนันํา้คนัคลองพระยาบรรลอื ตาํบลบา้นมา้ อาํเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 100,000,000            บาท
(60) ก่อสรา้ง ปตร.ปากคลอง 20  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติใต ้
ตาํบลดอนฉิมพล ีอาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 50,000,000             บาท
(61) ก่อสรา้ง ปตร.ปากคลอง 21 โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษารงัสติใต ้
ตาํบลดอนฉิมพล ีอาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 50,000,000             บาท
(62) ปรบัปรงุอาคารป้องกนัตลิง่ หมู่ที ่4 ความยาว 0.120 กโิลเมตร 
ตาํบลบา้นแห อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 25,000,000             บาท
(63) ปรบัปรงุเครือ่งสูบนํา้ประตูระบายนํา้เจา้เจด็ พรอ้มระบบควบคมุ 
จาํนวน 2 ชดุ ตาํบลรางจรเข ้อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 15,000,000             บาท
(64) ประตูระบายนํา้บา้นป่าสะแก ตาํบลป่าสะแก อาํเภอเดมิบางนางบวช 
จงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท
(65) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าตาํบลหวัป่า พื้นทีร่บัประโยชน ์1,400 ไร่ 
ตาํบลหวัป่า อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุี 35,000,000             บาท
(66) อาคารป้องกนัตลิง่บา้นช่องด่าน 1 ระยะทาง 300 เมตร 
ตาํบลช่องด่าน อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุี 40,000,000             บาท
(67) อาคารป้องกนัการกดัเซาะทา้ยฝายบา้นยางสูง ระยะ 2 
โครงการชลประทานกาญจนบรุ ีตาํบลหลมุรงั อาํเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบรุี 15,000,000             บาท
(68) อาคารป้องกนัการกดัเซาะตลิง่แม่นํา้ปราณบรุ ี
(บรเิวณท่าเสดจ็ ค่ายธนะรชัต)์ ระยะที ่2 ความยาว 300 เมตร 
ตาํบลเขานอ้ย อาํเภอปราณบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 25,000,000             บาท

(54) อาคารป้องกนัตลิง่ทา้ย ทรบ.บางโพ ความยาว 280 เมตร โครงการส่งนํา้
และบาํรงุรกัษามหาราช ตาํบลตลกุ อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท
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(69) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเก็บกกันํา้และระบายนํา้อ่างเก็บนํา้
หบุทรพัย ์ตาํบลหนองตาแตม้ อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 35,000,000             บาท

(70) ประตูระบายนํา้กลางคลองระบายนํา้ D9 กม.17+767 (ปตร.กะจวิ) 
พรอ้มส่วนประกอบ (โครงการบรรเทาอทุกภยัพื้นทีลุ่ม่นํา้เพชรบรุตีอนลา่ง) 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาเพชรบรุ ีตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบรุี 50,000,000             บาท
(71) ขยายระบบส่งนํา้คลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา 3 พรอ้มอาคารประกอบ 
(โครงการบรรเทาอทุกภยัพื้นทีลุ่ม่นํา้เพชรบรุตีอนลา่ง) จงัหวดัเพชรบรุี 25,000,000             บาท
(72) ปรบัปรงุคลองส่งนํา้สายใหญ่ฝัง่ขวา 1 ระยะที ่1 พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาเพชรบรุ ีตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง 
จงัหวดัเพชรบรุี 200,000,000            บาท
(73) ระบบระบายนํา้คลองกะลาตาย พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน 2 แห่ง 
และส่วนประกอบอืน่ (โครงการบรรเทาอทุกภยัพื้นทีลุ่ม่นํา้เพชรบรุตีอนลา่ง) 
จงัหวดัเพชรบรุี 15,500,000             บาท
(74) ประตูระบายนํา้(คลองชมุพรตอนบน) พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) 
ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 180,000,000            บาท
(75) ขดุขยายคลองชมุพรเดมิช่วงปลาย ทอ้งคลองกวา้ง 80 เมตร 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) 
ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 188,000,000            บาท

(76) ขดุลอกคลองชมุพรเดมิช่วงปากคลองผนันํา้ถงึจดุบรรจบคลอง
นาคราช ความยาว 14.200 กโิลเมตร โครงการป้องกนัและบรรเทา
อทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชมุพร 
จงัหวดัชมุพร 31,000,000             บาท
(77) ก่อสรา้งอาคารระบายนํา้และส่วนประกอบอืน่ๆ โครงการป้องกนัและ
บรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชมุพร 
จงัหวดัชมุพร 80,000,000             บาท
(78) อาคารป้องกนัตลิง่วดัหทยันเรศวร ์ความยาว 200 เมตร 
ตาํบลปากทรง อาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 25,000,000             บาท
(79) เขือ่นป้องกนัการกดัเซาะตลิง่คลองหว้ยหอย ความยาวรวม 320 เมตร 
ความสูง 4 เมตร ตาํบลในวงใต ้อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนอง 18,000,000             บาท
(80) ประตูระบายนํา้(คลองชมุพรตอนกลาง) พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) 
ระยะที ่2 ตาํบลตากแดด อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 180,000,000            บาท
(81) ประตูระบายนํา้ (คลองชมุพรตอนลา่ง คลองลดั) พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการป้องกนัและบรรเทาอทุกภยัเมอืงชมุพร (ลุม่นํา้คลองชมุพร) 
ระยะที ่2 ตาํบลตากแดด อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 119,077,000            บาท

355



(82) อาคารป้องกนัตลิง่วดัวงัหบี ระยะทาง 0.340 กโิลเมตร
ตาํบลชะมาย อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 26,000,000             บาท
(83) อาคารป้องกนัตลิง่คลองระบายนํา้สายใหญ่ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน
ระยะทาง 0.750 กโิลเมตร ตาํบลฉลอง อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช 27,500,000             บาท
(84) อาคารป้องกนัตลิง่วดัเทวสทิธิ์ ระยะทาง 0.250 กโิลเมตร
ตาํบลนาบอน อาํเภอนาบอน จงัหวดันครศรธีรรมราช 15,000,000             บาท
(85) ฝายดกัตะกอนคลองบางม่วง แห่งที ่1 อาํภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 40,000,000             บาท
(86) อาคารป้องกนัตลิง่คลองคูพาย(ระยะที1่) ระยะทาง 0.425 กโิลเมตร
ตาํบลปากนคร อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 43,720,000             บาท
(87) อาคารป้องกนัตลิง่คลองทะเลเหมยีง พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 
ตาํบลหารเทา อาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลงุ 45,000,000             บาท
(88) ปรบัปรงุป้องกนัการกดัเซาะคนักัน้นํา้ ปตร.ท่าแนะ  
พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ ตาํบลเขาย่า อาํเภอศรบีรรพต จงัหวดัพทัลงุ 35,000,000             บาท
(89) ปรบัปรงุพนงักัน้นํา้เหนอืฝายนาท่อมฝัง่ซา้ย พื้นทีร่บัประโยชน ์200 ไร่  
โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลนาท่อม อาํเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 30,000,000             บาท
(90) ปรบัปรงุคนักัน้นํา้คลองปากพะเนยีด พรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์300 ไร่ โครงการชลประทานพทัลงุ ตาํบลควนขนุน 
อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ 27,000,000             บาท
(91) คนักัน้นํา้บา้นโคกเคยีน พรอ้มอาคารประกอบ (ระยะที2่) 
พื้นทีร่บัประโยชน ์450 ไร่ ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส 
จงัหวดันราธวิาส 20,000,000             บาท
(92) พนงักัน้นํา้ทรายแกว้ ระยะ 2 พื้นทีร่บัประโยชน ์80 ไร่  
ตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา 24,650,000             บาท
(93) ป้องกนัตลิง่ทา้ยนํา้ประตูระบายนํา้ปรกี ีพื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่  
จงัหวดัปตัตานี 28,800,000             บาท
(94) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายคลองนํา้ไหล ระยะที ่2 (YN3) 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 50,000,000             บาท
(95) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์2,500 ไร่ 
โครงการสถานสูีบนํา้นาท่ามใต-้นาท่ามเหนอื ตาํบลนาท่ามใต/้นาท่ามเหนอื
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 100,000,000            บาท
(96) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ 
โครงการสถานสูีบนํา้คลองบางรกั จงัหวดัตรงั 100,000,000            บาท
(97) สถานสูีบนํา้ดว้ยไฟฟ้าบงึขมุทรพัยพ์รอ้มปรบัปรงุลาํนํา้ 
ตาํบลเกาะเทโพ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธานี 120,000,000            บาท
(98) เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้เพือ่บรรเทาอทุกภยับรเิวณพื้นที่
อาํเภอบางสะพาน ระยะที ่5 อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 50,000,000             บาท
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(99) คลองผนันํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการระบบระบายนํา้แม่นํา้ตรงั 
จงัหวดัตรงั 472,738,500            บาท
(100) สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ กม. 1+260 โครงการระบบระบายนํา้
แม่นํา้ตรงั จงัหวดัตรงั 152,370,400            บาท
(101) งานปรบัปรงุภมูทิศัน ์โครงการระบบระบายนํา้แม่นํา้ตรงั จงัหวดัตรงั 50,000,000             บาท
(102) ค่าก่อสรา้งส่วนประกอบอืน่ โครงการระบบระบายนํา้แม่นํา้ตรงั 
จงัหวดัตรงั 20,000,000             บาท
(103) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน์
81,111 ไร่ โครงการประตูระบายนํา้ท่าแห อาํเภอสามงา่ม จงัหวดัพจิติร 70,000,000             บาท
(104) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์15,000 ไร่ โครงการประตูระบายนํา้หว้ยนํา้สวย  
ตาํบลบา้นเดือ่ อาํเภอเมอืงหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย 50,000,000             บาท
(105)  ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์
3,000 ไร่ โครงการประตูระบายนํา้หว้ยบงัอี ่ตาํบลโพธิ์ไทร 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 82,176,200             บาท
(106) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์3,000 ไร่
โครงการประตูระบายนํา้หว้ยสาํราญ (ระยะ 2) จงัหวดัศรสีะเกษ 80,000,000             บาท
(107) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์2,500 ไร่
โครงการประตูระบายนํา้บางสะแก จงัหวดัสุพรรณบรุี 60,000,000             บาท
(108) คนักัน้นํา้คลองระบายใหญ่สามชกุ 1 (ระยะที ่2) 
พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่ ความยาว 10.00 กม. จงัหวดัสุพรรณบรุี 50,000,000             บาท
(109) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์2,000 ไร่
โครงการประตูระบายนํา้บา้นปลายนา จงัหวดัสุพรรณบรุี 117,800,000            บาท

80,000,000             บาท
(111) เพิม่ประสทิธภิาพคลองระบายนํา้คลองละอาย 
พื้นทีร่บัประโยชน ์600 ไร่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 50,000,000             บาท
(112) ประตูระบายนํา้ปลายคลองบางสะพาน พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่
โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอบางสะพาน อนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 28,430,000             บาท
(113) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ชฝีัง่ขวาชกีลาง กม.0+000 ถงึ กม.35+000
(ระยะที3่) ระยะทาง 10.4 กโิลเมตร พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลพระธาตุ
อาํเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 50,000,000             บาท
(114) ปรบัปรงุพนงักนันํา้ชช่ีวงที ่1 ฝายวงัยาง  กม.0+000 ถงึ 9+500 
(ระยะที ่2) ระยะทาง 9.5 กโิลเมตร พรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลท่าตูม 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 30,000,000             บาท

(110) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์1,025 ไร่  
โครงการพฒันาลุม่นํา้คลองละแมตอนลา่ง จงัหวดัชมุพร
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(115) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบ พรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการประตูระบายนํา้กลางคลองระบายนํา้ D18 จงัหวดัเพชรบรุ ี
พื้นทีร่บัประโยชน ์6,000 ไร่ 80,000,000             บาท
(116) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์8,000 ไร่
โครงการประตูระบายนํา้และสถานสูีบนํา้คลองออ้มตนั จงัหวดัสมทุรสาคร 120,000,000            บาท
(117) ค่าป้องกนัและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอทุกภยั กรงุเทพมหานคร 100,000,000            บาท

29,600,000             บาท
(119)  ระบบระบายนํา้คลองโกรกพระ พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลโกรกพระ อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ 37,137,800             บาท
(120)  ระบบระบายนํา้คลองบางชา้ง ตาํบลศาลาแดง อาํเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์ 20,000,000             บาท
(121)  ระบบระบายนํา้คลองหลวงพ่อจอ้ย พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลนากลาง อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ 10,000,000             บาท
(122) คนักัน้นํา้ประตูระบายนํา้บางตะเคยีน พื้นทีร่บัประโยชน ์3,000 ไร่ 
โครงการคนักัน้นํา้ประตูระบายนํา้บางตะเคยีน ตาํบลบางตะเคยีน 
อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 95,000,000             บาท
(123) คนักัน้นํา้ฝัง่ซา้ยคลองระบายใหญ่สองพีน่อ้งพรอ้มอาคารประกอบ
จงัหวดัสุพรรณบรุี 55,986,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 247,000,000            บาท
ปี 2551 - 2563 ตัง้งบประมาณ 65,043,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 55,986,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 125,970,400            บาท

(124) ประตูระบายนํา้ปลายคลองสวนหมากพรอ้มอาคารประกอบ
4 กจิกรรม จงัหวดักาํแพงเพชร - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 231,000,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 170,092,100            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,001,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,906,300             บาท

(118)  โครงการป้องกนัการกดัเซาะตลิง่ ร.5 ขวา - แม่กลอง(คลองบางโตนด)
ระยะทาง 0.140 กโิลเมตร โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษาท่ามะกา 
ตาํบลบางโตนด อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี
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(125) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
สถานสูีบนํา้พระยาวสูิตร ตาํบลสองคลอง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 422,600,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 159,182,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,937,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 215,481,000            บาท

(126) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
สถานสูีบนํา้ปากตะคลอง ตาํบลท่าสะอา้น อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 70,125,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 495,000,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 194,150,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,175,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,125,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,550,000            บาท

(127) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบคลองหนงั โครงการบรหิารจดัการนํา้
คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลคลองร ีอาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 58,394,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 310,215,800            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 172,716,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 65,920,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,184,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,394,200             บาท

(128) ประตูระบายนํา้บา้นหาดแตงพรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการประตูระบายนํา้บา้นหาดแตง ตาํบลหนิแกว้ อาํเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชมุพร -                         บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 336,398,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 95,137,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,625,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 196,635,300            บาท
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(129) ประตูระบายนํา้ลาํพะเนยีง(หลวงปู่หลอด) จงัหวดัหนองบวัลาํภู 35,855,200             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 ตัง้งบประมาณ 35,855,200             บาท

(130) คนักัน้นํา้พรอ้มอาคารประกอบ โครงการคนักัน้นํา้
ประตูระบายนํา้แม่สอย จงัหวดัเชยีงใหม่ 19,986,700             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 ตัง้งบประมาณ 19,986,700             บาท

(131) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
สถานสูีบนํา้ท่าถ ัว่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 31,875,000             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 ตัง้งบประมาณ 31,875,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 185,435,000            บาท

(132) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
สถานสูีบนํา้ภาษเีจรญิ จงัหวดัสมทุรสาคร 52,914,000             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 ตัง้งบประมาณ 52,914,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 209,149,100            บาท

(133) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
สถานสูีบนํา้สมบูรณ์ จงัหวดันครนายก 66,300,000             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 ตัง้งบประมาณ 66,300,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 165,110,000            บาท
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(134) กาํแพงป้องกนันํา้ท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกนันํา้ท่วม
และเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้บรเิวณคลองสามงา่ม 
และคลองสุขสาํราญ จงัหวดัสมทุรสาคร 18,825,500             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 ตัง้งบประมาณ 18,825,500             บาท

(135) คลองระบายนํา้คลองพงัยาง พรอ้มอาคารประกอบ 
โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 34,699,500             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 ตัง้งบประมาณ 34,699,500             บาท

(136) ประตูระบายนํา้ปากคลองบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 36,424,800             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 ตัง้งบประมาณ 36,424,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,854,000             บาท

(137) 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 ตัง้งบประมาณ 107,859,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 130,943,800            บาท

(138) คลองระบายนํา้คลองหนงัพรอ้มอาคารประกอบ โครงการบรหิาร
จดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลคลองร ีอาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 103,440,800            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 365,085,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,846,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 103,440,800            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 90,798,000             บาท
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(139) ประตูระบายนํา้ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จาํนวน 2 ช่อง 
และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ โครงการประตูระบายนํา้
ปากคลองระพพีฒัน ์ตาํบลท่าหลวง อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 65,214,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 306,890,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,345,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 65,214,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 97,331,000             บาท

(140) คลองผนันํา้ร่องชา้งเผอืก-หว้ยยางและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ตาํบลตองโขบ อาํเภอโคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร 36,188,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 117,500,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 36,922,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,388,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 36,188,500             บาท

(141) ประตูระบายนํา้และอาคารประกอบพรอ้มส่วนประกอบอืน่ 
โครงการประตูระบายนํา้กลางคลองพระองคไ์ชยานุชติ  
ตาํบลศาลาแดง อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 48,571,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,571,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 145,714,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 125,713,600            บาท

(142) สถานสูีบนํา้และอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วนิาท ีจาํนวน 6 เครือ่ง 
โครงการสถานสูีบนํา้พนงักัน้นํา้หว้ยกดุแคน (กม.29+400)  
ตาํบลเจา้ท่า อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 42,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 42,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 117,500,000            บาท
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(143) โครงการป้องกนันํา้ท่วมและเพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้
ฝัง่ตะวนัตกของแม่นํา้เจา้พระยาในเขตจงัหวดันนทบรุ ี
ตัง้แต่วดัแสงสริธิรรมถงึอาคารบงัคบันํา้คลองวดัเชงิเลน 2
ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 91,761,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 475,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 91,761,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 288,238,500            บาท

(144) คลองระบายนํา้คลองโรงพรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม. 
โครงการบรหิารจดัการนํา้คาบสมทุรสทงิพระ ตาํบลโรง อาํเภอกระแสสนิธุ์
จงัหวดัสงขลา 45,333,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 256,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,333,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 159,466,500            บาท

โครงการคลองระบายนํา้คลองตง ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 53,125,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 53,125,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 127,500,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 59,375,000             บาท

(146) คลองระบายนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม. 
โครงการคลองระบายนํา้คลองลาํเลยีง (ระยะที ่2) ตาํบลนาขา้วเสยี
อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 69,062,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 390,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 69,062,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 165,750,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 77,187,500             บาท
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(147) สถานสูีบนํา้พรอ้มอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วนิาท ี
จาํนวน 4 เครือ่ง โครงการสถานสูีบนํา้สนามชยั ตาํบลสนามชยั
อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 168,583,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 952,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,400,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 168,583,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 404,600,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 188,416,100            บาท

(148) ก่อสรา้งประตูระบายนํา้หว้ยกาํแพง โครงการประตูระบายนํา้
หว้ยกาํแพง ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 105,659,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 895,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 179,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,659,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 253,582,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 356,757,700            บาท

(149)  ระบบระบายนํา้ตาํบลหนา้พระธาต ุพรอ้มขดุลอกระยะที ่4 
ตาํบลหนา้พระธาต ุอาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุี 72,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 360,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 144,000,000            บาท

(150) ระบบระบายนํา้ปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ 
โครงการระบบระบายนํา้ปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จงัหวดัเชยีงใหม่ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์1,000 ไร่ 68,840,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 344,200,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 68,840,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 137,680,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 137,680,000            บาท

2,159,245,900         บาท
1. งบลงทนุ 2,159,245,900         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,159,245,900         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,159,245,900         บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 770,710,000            บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 770,710,000            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 1,335,345,900         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,038,400              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ําหลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
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(2) งานขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 
ตาํบลสนามชยั อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 224,561,800            บาท
(3) ค่าควบคมุงานจา้งเหมางานขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ
สญัญาที ่3 13,066,000             บาท
(4) ขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่1 171,310,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,821,583,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 564,316,600            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 171,310,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 685,242,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,400,713,900         บาท

(5) ขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่2 173,742,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,861,641,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 572,328,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 173,742,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 694,970,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,420,599,800         บาท

(6) งานขดุคลองระบายนํา้หลากพรอ้มอาคารประกอบ สญัญาที ่3 746,626,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,733,133,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 746,626,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 995,502,100            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 995,502,100            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 995,502,200            บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 3,000,000              บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 3,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,190,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ ตาํบลสนามชยั อาํเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 15,000,000             บาท
(2) งานรื้อยา้ยเสาไฟฟ้าแรงสูงขา้มคลองระบายนํา้หลาก 20,000,000             บาท
(3) แผนปฏบิตักิารป้องกนัแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและแผนตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 15,190,000             บาท
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371,656,900           บาท
1. งบลงทนุ 371,656,900           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 371,656,900           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 371,656,900           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 226,656,900            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,694,300              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ พื้นทีร่บัประโยชน ์500 ไร่ โครงการ
ประตูระบายนํา้หว้ยดนิแดง(กกบก) จงัหวดัชยัภมูิ 50,000,000             บาท
(3) งานพนงักัน้นํา้กดุสวง-หว้ยเสยีว 20,000,000             บาท
(4) คลองผนันํา้ลาํปะทาว-สระเทวดา พรอ้มอาคารประกอบ 113,823,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,606,921,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 321,384,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 113,823,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 341,470,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 341,470,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 488,771,600            บาท

(5) ขดุคลองเชื่อมลาํปะทาว-หว้ยดนิแดง พรอ้มอาคารประกอบ 40,139,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 170,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,139,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 95,861,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 145,000,000            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) สะพานรถยนตท์างหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง) 140,000,000            บาท
โครงการ : โครงการประตูระบายน้ําลาํน้ําพงุ-น้ํากํา่อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
จงัหวดัสกลนคร 213,400,000           บาท
1. งบลงทนุ 213,400,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 213,400,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 213,400,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 57,400,000             บาท
(1) ค่าซื้อทีด่นิ ค่าทดแทน ค่ารื้อยา้ยในการจดัหาทีด่นิ 57,400,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 150,000,000            บาท
(1) ประตูระบายนํา้หวังานและอาคารประกอบ 100,000,000            บาท
(2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผนันํา้ 50,000,000             บาท

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมืองชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที่ 1)
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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 4,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 4,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

โครงการ : โครงการปรบัปรงุคลองยม-น่าน จงัหวดัสโุขทยั 412,616,600           บาท
1. งบลงทนุ 412,616,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 412,616,600           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 412,616,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 386,616,600            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,649,400              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรงุคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ 379,967,200            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,899,836,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 379,967,200            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 759,934,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 759,934,400            บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,000,000              บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 25,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายในการเตรยีมงานเบื้องตน้ 20,000,000             บาท

198,531,700           บาท
1. งบลงทนุ 198,531,700           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 198,531,700           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 198,531,700           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 98,000,000             บาท
(1) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอยีดในการขดุลอกและฟ้ืนฟูแม่นํา้มอก 
(นํา้แม่มอก) จ.สุโขทยั 1 ฉบบั 19,000,000             บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมเจา้ท่า
โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
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(2) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษาแม่นํา้สายหลกั
ทีแ่ม่นํา้ปิง แม่นํา้วงั แม่นํา้ยม และแม่นํา้น่าน รวมระยะทาง 200 กโิลเมตร 
สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่7 จ.เชยีงใหม่ และสาํนกังานพฒันา
และบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่2 จ.นครสวรรค ์1 ฉบบั 28,000,000             บาท

28,000,000             บาท

(4) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษาแม่นํา้สายหลกั
ทีแ่ม่นํา้ปิง แม่นํา้วงั แม่นํา้ยม และแม่นํา้น่าน รวมระยะทาง 350 กโิลเมตร 
สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่7 จ.เชยีงใหม่ และสาํนกังานพฒันา
และบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่2 จ.นครสวรรค ์1 ฉบบั 11,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,500,000             บาท

11,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,500,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 100,531,700           บาท

100,531,700           บาท

32,468,000             บาท
1. งบลงทนุ 32,468,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 32,468,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,468,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 32,468,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 32,468,000             บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(3) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษาแม่นํา้สายหลกั
ทีแ่ม่นํา้ช ีแม่นํา้มลู แม่นํา้เลย และแม่นํา้สงคราม รวมระยะทาง 200 กโิลเมตร 
สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่8 จ.ขอนแก่น 1 ฉบบั

(5) ค่าสาํรวจออกแบบสาํหรบัโครงการขดุลอกและบาํรงุรกัษาแม่นํา้สายหลกั
ทีแ่ม่นํา้ช ีแม่นํา้มลู แม่นํา้เลย และแม่นํา้สงคราม รวมระยะทาง 350 กโิลเมตร 
สาํนกังานพฒันาและบาํรงุรกัษาทางนํา้ที ่8 จ.ขอนแก่น 1 ฉบบั

(1) ค่าจา้งเหมาขดุลอกร่องนํา้ร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง 
เพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลาตอนลา่ง จ.สงขลา (ตัง้แต่ กม.2 - กม.4) 
เนื้อดนิประมาณ 500,000 ลบ.ม.

กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
โครงการ : โครงการบรหิารจดัการน้ําเพื่อการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
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8,551,672,200         บาท
1. งบลงทนุ 8,551,672,200         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 8,551,672,200         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,551,672,200         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 88,000,000             บาท
(1) ค่าสาํรวจออกแบบ  ควบคมุงานและบาํรงุรกัษา 1 รายการ 88,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 207,084,000            บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 36,402,900             บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(1.1) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม 
และรอ้ยเอด็ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 2,547,200              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 ตัง้งบประมาณ 2,547,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 888,100                บาท

(1.2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัตรงั พทัลงุ และสงขลา 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 2,547,200              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 ตัง้งบประมาณ 2,547,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 669,200                บาท

(1.3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่งัหวดัสุโขทยั พษิณุโลก กาํแพงเพชร 
และเพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 2,200 เมตร 1 รายการ 2,547,200              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 ตัง้งบประมาณ 2,547,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 946,800                บาท

กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการ : โครงการก่อสรา้งเข่ือนป้องกนัตลิ่งรมิแม่น้ําภายในประเทศ
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(1.4) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 
1 รายการ 2,802,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,479,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,802,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,214,100              บาท

(1.5) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนบน 1 รายการ 2,804,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,483,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,804,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,216,500              บาท

(1.6) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง 1 รายการ 2,804,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,486,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,562,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,804,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,218,700              บาท

(1.7) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,216,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,216,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,383,300              บาท

(1.8) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนบน 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,216,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,216,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,383,300              บาท
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(1.9) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,216,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,216,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,383,300              บาท

(1.10) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง 
ระยะที ่3 1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(1.11) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนบน 
ระยะที ่3 1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(1.12) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคใตต้อนลา่ง 
ระยะที ่3 1 รายการ 1,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 4,500 เมตร 
1 รายการ 3,087,500              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 ตัง้งบประมาณ 3,087,500              บาท
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(3) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นรมิแม่นํา้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง 1 รายการ 5,402,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,938,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,402,300              บาท

(4) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการออกแบบเขือ่นรมิแม่นํา้
ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออก 
และภาคใต ้1 รายการ 5,402,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,938,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,535,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,402,300              บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูเขือ่นป้องกนัตลิง่
และบาํรงุรกัษาระบบ ระยะที ่4 1 รายการ 1,428,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,971,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,142,900              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,428,100              บาท

(6) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 รายการ 3,684,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,464,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,687,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,684,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,591,700              บาท

(7) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่
รมิแม่นํา้มลู ระยะที ่1 1 รายการ 16,133,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,133,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,866,700             บาท
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(8) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่
รมิแม่นํา้ยม 1 รายการ 18,150,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,150,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,850,000             บาท

(9) จา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลายของตลิง่
รมิแม่นํา้น่าน ระยะที ่1 1 รายการ 16,133,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,133,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,866,700             บาท

(10) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง 
ระยะที ่2  1 รายการ 19,607,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,607,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,392,900             บาท

(11) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ภาคตะวนัออกและภาคใต ้ระยะที ่2 1 รายการ 19,607,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,607,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,392,900             บาท

(12) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูเขือ่นป้องกนัตลิง่
และบาํรงุรกัษาระบบ ระยะที ่5  1 รายการ 5,228,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,228,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,371,400              บาท
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(13) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 
ระยะที ่2 1 รายการ 2,916,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,916,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,083,300              บาท

(14) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแม่นํา้มลู ระยะที ่2 1 รายการ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(15) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแม่นํา้ปิง 1 รายการ 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(16) ค่าจา้งทีป่รกึษาศึกษาและออกแบบ เพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของตลิง่รมิแม่นํา้น่าน ระยะที ่2 1 รายการ 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(17) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง 
ระยะที ่3 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(18) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
และภาคใต ้ระยะที ่3 1 รายการ 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
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(19) ค่าจา้งทีป่รกึษาโครงการปรบัปรงุฐานขอ้มลูเขือ่นป้องกนัตลิง่
และบาํรงุรกัษาระบบ ระยะที ่6 1 รายการ 2,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

(20) ค่าจา้งควบคมุงานก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน 
ระยะที ่3 1 รายการ 2,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,500,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท

(21) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่
รมิแม่นํา้ภายในประเทศ บรเิวณพื้นทีภ่าคตะวนัออก 
และภาคตะวนัตก 1 รายการ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 8,256,588,200         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 17,000,000             บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7,860,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,150,000             บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,939,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,350,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,860,600              บาท

(3) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลา
ถงึสะพานหนิขวาง ณ บา้นตลาดเก่า ตาํบลกระบีใ่หญ่ อาํเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี ่(ระยะที ่2) ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง 24,043,800             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 ตัง้งบประมาณ 24,043,800             บาท

(2) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นดอนสวรรค ์(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 640 เมตร 1 แห่ง
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(4) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่7 ตาํบลวงัขนาย 
อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 9,621,200              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 ตัง้งบประมาณ 9,621,200              บาท

(5) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ช่วงที ่1) หมู่ที ่2 ตาํบลหนองหญา้ 
อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 622 เมตร 1 แห่ง 8,884,400              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 ตัง้งบประมาณ 8,884,400              บาท

(6) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิฝัง่ลาํนํา้ปาว พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ระยะที ่1) 
บรเิวณจากสะพาน ค.ส.ล.หนา้วดัใตโ้พธิ์คํา้ไปทางทศิใตฝ้ัง่ขวา 
เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,190 เมตร 1 แห่ง 22,149,300             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 ตัง้งบประมาณ 22,149,300             บาท

(7) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นเกาะฝ้าย หมู่ที ่4 ตาํบลยางสูง 
อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แห่ง 3,524,600              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 ตัง้งบประมาณ 3,524,600              บาท

(8) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นคยุโพธิ์ หมู่ที ่6 ตาํบลบงึเนยีม 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง 13,912,600             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 ตัง้งบประมาณ 13,912,600             บาท
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(9) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
วดัสลกัเหนอื ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง 16,660,000             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 ตัง้งบประมาณ 16,660,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,315,500              บาท

(10) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองดาวเรอืง หมู่ที ่11 ตาํบลพลบัพลา 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 1,176 เมตร 1 แห่ง 15,832,700             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 ตัง้งบประมาณ 15,832,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,686,900              บาท

(11) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู หมู่ที ่15 บา้นโคกกลาง 
เทศบาลตาํบลทุ่งศรชีมุพล (ตอน 2) อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 757 เมตร 1 แห่ง 13,455,700             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 ตัง้งบประมาณ 13,455,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,674,800              บาท

(12) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณ หมู่ที ่2 ตาํบลบางหลวง 
อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง 5,054,300              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 ตัง้งบประมาณ 5,054,300              บาท
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(13) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลบางหลวง 
อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 947 เมตร 1 แห่ง 9,500,100              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 ตัง้งบประมาณ 9,500,100              บาท

(14) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่7 ตาํบลโพงาม อาํเภอสรรคบรุ ี
จงัหวดัชยันาท ความยาว 403 เมตร 1 แห่ง 8,345,300              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 ตัง้งบประมาณ 8,345,300              บาท

(15) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้คาํ (ทัง้ 2 ฝัง่) หมู่ที ่1, 2, 9, 11 ตาํบลป่าสกั 
อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,635 เมตร 1 แห่ง 5,030,700              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 ตัง้งบประมาณ 5,030,700              บาท

(16) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลคุง้สาํเภา 
อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ความยาว 419 เมตร 1 แห่ง 4,494,200              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 ตัง้งบประมาณ 4,494,200              บาท

(17) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่1) บา้นท่าแกทอง หมู่ที ่22 
ตาํบลลุม่ลาํช ีอาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 597 เมตร 1 แห่ง 15,393,900             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 ตัง้งบประมาณ 15,393,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,783,700              บาท

378



(18) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่าแก หมู่ที ่2 
ตาํบลลุม่ลาํช ีอาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 476 เมตร 1 แห่ง 12,258,400             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 ตัง้งบประมาณ 12,258,400             บาท

(19) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พรม (เพิม่เตมิ) บา้นไร่ หมู่ที ่7 บา้นท่าขาม 
หมู่ที ่8 และบา้นท่าเดือ่ หมู่ที ่9 ตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,207 เมตร 1 แห่ง 18,779,700             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 ตัง้งบประมาณ 18,779,700             บาท

(20) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก พื้นทีโ่บราณสถานถํา้พระ 
และพื้นทีใ่กลเ้คยีงสาํนกังานเทศบาลตาํบลแม่ยาว อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 916 เมตร 1 แห่ง 2,357,800              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 ตัง้งบประมาณ 2,357,800              บาท

(21) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าตะเภา เทศบาลเมอืงชมุพร อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัชมุพร ความยาว 624 เมตร 1 แห่ง 21,082,100             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 ตัง้งบประมาณ 21,082,100             บาท

(22) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้หลงัสวน (ระยะที ่2) ซอย 7 
ถนนหลงัสวน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง 20,010,000             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 ตัง้งบประมาณ 20,010,000             บาท

379



(23) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัไทรมา้เหนอื ตาํบลไทรมา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 197 เมตร 1 แห่ง 9,489,400              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 ตัง้งบประมาณ 9,489,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,554,500              บาท

(24) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัใหญ่ ตาํบลแม่กลอง 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แห่ง 5,754,700              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 ตัง้งบประมาณ 5,754,700              บาท

(25) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั ถนนสายโรงชา้ง (ช่วงสะพานท่าประดู่) 
หมู่ที ่4 ตาํบลนาวง อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 
ความยาว 1,237 เมตร 1 แห่ง 13,318,000             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 ตัง้งบประมาณ 13,318,000             บาท

(26) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปาง และปรบัปรงุภมูทิศัน์
ถ ํา้วงัพระยาพชิยัสงคราม หมู่ที ่4 ตาํบลหนองบวั อาํเภอรษัฎา 
จงัหวดัตรงั ความยาว 871 เมตร 1 แห่ง 2,746,400              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 ตัง้งบประมาณ 2,746,400              บาท
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(27) เขือ่นป้องกนัตลิง่คสล.พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันเ์ลยีบคลองเจดยีบู์ชา 
หมู่ที ่3,9 ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 792 เมตร 1 แห่ง 21,511,400             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 ตัง้งบประมาณ 21,511,400             บาท

(28) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้มาศ หมู่ที ่12 ตาํบลประสุข อาํเภอชมุพวง 
จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 1,033 เมตร 1 แห่ง 19,037,200             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 ตัง้งบประมาณ 19,037,200             บาท

(29) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ระยะที ่1) พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
ตัง้แต่ศาลเจา้ถงึสะพานขา้มแม่นํา้น่าน ฝัง่ตรงขา้มวดัปากนํา้โพเหนอื 
ตาํบลปากนํา้โพ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 802 เมตร 1 แห่ง 19,208,000             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 ตัง้งบประมาณ 19,208,000             บาท

(30) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 เทศบาลตาํบลพยุหะ 
อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 517 เมตร 1 แห่ง 6,005,200              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 ตัง้งบประมาณ 6,005,200              บาท

5,441,800              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 ตัง้งบประมาณ 5,441,800              บาท

(31) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5,6,7 (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
ตาํบลย่านมทัร ีอาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 412 เมตร 1 แห่ง
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(32) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 10,886,800             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 ตัง้งบประมาณ 10,886,800             บาท

(33) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณวดัอรณุโรจนแ์ละโรงเรยีน
บา้นอาจญา หมู่ที ่5 บา้นอาจญา ตาํบลนํา้เขยีว อาํเภอรตันบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 15,674,200             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 ตัง้งบประมาณ 15,674,200             บาท

(34) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นนํา้ลดั ตาํบลนาปงั อาํเภอภเูพยีง 
จงัหวดัน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง 4,640,300              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 ตัง้งบประมาณ 4,640,300              บาท

(35) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณบา้นสวนตาล, บา้นดอนแกว้ 
เทศบาลเมอืงน่าน อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แห่ง 8,039,100              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 ตัง้งบประมาณ 8,039,100              บาท

(36) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นบปุผาราม หมู่ที ่9 ตาํบลฝายแกว้ 
อาํเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง 15,455,800             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 ตัง้งบประมาณ 15,455,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,049,800             บาท
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(37) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าเรอื หมู่ที ่7 (ระยะที ่2) 
ตาํบลท่าม่วง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 880 เมตร 1 แห่ง 17,034,000             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 ตัง้งบประมาณ 17,034,000             บาท

(38) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโบสถ ์หมู่ที ่1 
ตาํบลบางกระบอื อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี
ความยาว 308 เมตร 1 แห่ง 8,018,900              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 ตัง้งบประมาณ 8,018,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,134,200              บาท

(39) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กยุบรุ ีบรเิวณวดัไร่บนอดุมพลาราม 
หมู่ที ่2 ตาํบลหาดขาม อาํเภอกยุบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 1,040 เมตร 1 แห่ง 21,253,100             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 ตัง้งบประมาณ 21,253,100             บาท

(40) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางสะพาน หมู่ที ่8 ตาํบลแม่ราํพงึ 
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 1,115 เมตร 1 แห่ง 5,460,200              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 ตัง้งบประมาณ 5,460,200              บาท
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(41) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู เชงิสะพานมติรภาพ บา้นปรงิ 
ตาํบลบะ อาํเภอท่าตูม - บา้นยางขามเฒ่า ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 896 เมตร 1 แห่ง 8,565,400              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 ตัง้งบประมาณ 8,565,400              บาท

(42) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีชมุชนโคกกะจะ ตาํบลหนา้เมอืง 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 396 เมตร 1 แห่ง 4,558,800              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 ตัง้งบประมาณ 4,558,800              บาท

(43) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้แม่ทบัทมิ 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 608 เมตร 1 แห่ง 17,136,800             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 ตัง้งบประมาณ 17,136,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,183,700              บาท

(44) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณฝัง่ศาลเจา้พ่อ 
(ต่อเนือ่งเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่7 ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 596 เมตร 1 แห่ง 13,811,400             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 ตัง้งบประมาณ 13,811,400             บาท
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(45) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่7 ตาํบลบา้นคลงั 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แห่ง 20,002,000             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 ตัง้งบประมาณ 20,002,000             บาท

(46) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ ระยะ 3) 
บรเิวณ หมู่ที ่1, 2 ตาํบลบา้นโพ อาํเภอบางปะอนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง 4,232,700              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 ตัง้งบประมาณ 4,232,700              บาท

7,516,000              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 ตัง้งบประมาณ 7,516,000              บาท

(48) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่5 และ หมู่ที ่6 ตาํบลบา้นคลงั 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 636 เมตร 1 แห่ง 13,618,900             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 ตัง้งบประมาณ 13,618,900             บาท

(49) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล บรเิวณ หมู่ที ่3 ตาํบลพระขาว 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง 13,345,200             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 ตัง้งบประมาณ 13,345,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,132,100              บาท

(47) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณท่าดนิแดง หมู่ที ่2 ตาํบลท่าดนิแดง 
อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 505 เมตร 1 แห่ง
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(50) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ บรเิวณโรงเรยีนบา้นเวยีงลอ ตาํบลลอ 
อาํเภอจนุ จงัหวดัพะเยา ความยาว 386 เมตร 1 แห่ง 4,986,500              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 ตัง้งบประมาณ 4,986,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,101,500              บาท

(51) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองควนกรวด พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
ตาํบลปรางหมู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 644 เมตร 1 แห่ง 7,113,500              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 ตัง้งบประมาณ 7,113,500              บาท

(52) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3 ตาํบลท่าโพธิ์ อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 406 เมตร 1 แห่ง 23,940,800             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 ตัง้งบประมาณ 23,940,800             บาท

(53) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่4 ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง 23,937,900             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 ตัง้งบประมาณ 23,937,900             บาท

(54) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 บา้นบางบา้ ตาํบลชมุแสงสงคราม
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 568 เมตร 1 แห่ง 21,486,400             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 ตัง้งบประมาณ 21,486,400             บาท

386



(55) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่5 
ตาํบลจอมทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 8,048,300              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 ตัง้งบประมาณ 8,048,300              บาท

(56) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่2, หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นปง 
อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แห่ง 6,880,700              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 ตัง้งบประมาณ 6,880,700              บาท

(57) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นวงัวน หมู่ที ่3 ตาํบลสบสาย 
อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ความยาว 261 เมตร 1 แห่ง 4,981,700              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 ตัง้งบประมาณ 4,981,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,076,500              บาท

(58) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหว้ยชนั ตาํบลขามเรยีง 
อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง 6,885,000              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 ตัง้งบประมาณ 6,885,000              บาท

(59) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีท่าวงัมล หมู่ที ่1 ตาํบลโพนงาม 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง 11,303,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,575,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 6,350,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,700,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,219,900              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,303,900             บาท
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(60) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าเยีย่ม หมู่ที ่10 ตาํบลคอ้เหนอื 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แห่ง 4,819,300              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 ตัง้งบประมาณ 4,819,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,133,500             บาท

(61) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํทวนฝัง่ขวา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร ความยาว 527 เมตร 1 แห่ง 13,887,900             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 ตัง้งบประมาณ 13,887,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,780,100              บาท

(62) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํทวนฝัง่ซา้ย ตาํบลตาดทอง อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร ความยาว 391 เมตร 1 แห่ง 14,228,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,940,000             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 8,820,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,728,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,228,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,163,300              บาท

(63) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นปากบุ่ง หมู่ที ่1 ตาํบลพระธาต ุ
อาํเภอเชยีงขวญั จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 5,693,200              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 ตัง้งบประมาณ 5,693,200              บาท
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(64) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นขวา้งใหญ่ หมู่ที ่8 ตาํบลมะบา้ 
อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 297 เมตร 1 แห่ง 3,559,800              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 ตัง้งบประมาณ 3,559,800              บาท

(65) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหงาว ระยะที ่2 (ทัง้ 2 ฝัง่) 
เทศบาลตาํบลหงาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัระนอง ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง 5,843,500              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 ตัง้งบประมาณ 5,843,500              บาท

(66) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดับา้นกลว้ย ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 345 เมตร 1 แห่ง 7,249,200              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 ตัง้งบประมาณ 7,249,200              บาท

(67) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่1 ตาํบลนครชมุน ์
อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 384 เมตร 1 แห่ง 4,237,900              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 ตัง้งบประมาณ 4,237,900              บาท

(68) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง เริม่จากสะพานท่าเสา
ถงึหลงัโรงงานราชาชูรส หมู่ที ่16 ตาํบลท่าผา อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 1,525 เมตร 1 แห่ง 19,931,500             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 ตัง้งบประมาณ 19,931,500             บาท
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(69) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที ่4 ตาํบลนายาง 
อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง (จดุที ่1) ความยาว 938 เมตร 1 แห่ง 4,829,400              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 ตัง้งบประมาณ 4,829,400              บาท

(70) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นหนองววัแดง หมู่ที ่4 ตาํบลนายาง 
อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง (จดุที ่2) ความยาว 961 เมตร 1 แห่ง 4,833,600              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 ตัง้งบประมาณ 4,833,600              บาท

(71) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นดงเจรญิ หมู่ที ่10 
เชื่อมบา้นดงเหนอื หมู่ที ่8 ตาํบลวงัผาง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง 
จงัหวดัลาํพนู ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 11,366,300             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 ตัง้งบประมาณ 11,366,300             บาท

(72) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยชม บา้นเทยีน หมู่ 5 ตาํบลปากชม 
อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย ความยาว 1,364 เมตร 1 แห่ง 10,478,900             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 ตัง้งบประมาณ 10,478,900             บาท

(73) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้เสยีว บา้นสงยาง หมู่ที ่5, 11 ตาํบลกงุ 
อาํเภอศิลาลาด จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 769 เมตร 1 แห่ง 9,795,800              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 ตัง้งบประมาณ 9,795,800              บาท
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(74) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าสาวเอ ้หมู่ที ่15 
ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 737 เมตร 1 แห่ง 9,473,400              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 ตัง้งบประมาณ 9,473,400              บาท

(75) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ระยะที ่1) บา้นท่างาม หมู่ที ่4 
ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 286 เมตร 1 แห่ง 4,759,400              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 ตัง้งบประมาณ 4,759,400              บาท

(76) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นนารงันกใต ้หมู่ที ่6 
ตาํบลแม่ทอม อาํเภอบางกล ํา่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง 6,786,800              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 ตัง้งบประมาณ 6,786,800              บาท

7,026,100              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 ตัง้งบประมาณ 7,026,100              บาท

2,733,700              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 ตัง้งบประมาณ 2,733,700              บาท

(78) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.รมิคลองแควออ้ม บรเิวณหนา้วดัเหมอืงใหม่ 
ตาํบลเหมอืงใหม่ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 305 เมตร 1 แห่ง

(77) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัรอเจรญิ (ระยะที ่2) 
ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 357 เมตร 1 แห่ง
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(79) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิคลองวดัประชา
และบรเิวณคุง้ตาทดั ตาํบลปลายโพงพาง อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง 8,088,000              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 ตัง้งบประมาณ 8,088,000              บาท

(80) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าคา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัเทพประสทิธิ์คณาวาส หมู่ที ่1 ตาํบลท่าคา อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 4,491,900              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 ตัง้งบประมาณ 4,491,900              บาท

(81) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดับางกลว้ย หมู่ที ่4 ตาํบลโรงหบี อาํเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 304 เมตร 1 แห่ง 2,460,800              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 ตัง้งบประมาณ 2,460,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,475,600              บาท

(82) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณ หมู่ที ่4 ถงึ หมู่ที ่3 
บา้นท่าระบาด ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 549 เมตร 1 แห่ง 5,386,100              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 ตัง้งบประมาณ 5,386,100              บาท
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(83) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน บรเิวณวดัใหญ่บา้นบ่อ หมู่ที ่3 
ตาํบลบา้นบ่อ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 328 เมตร 1 แห่ง 5,380,500              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 ตัง้งบประมาณ 5,380,500              บาท

(84) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่2, หมู่ที ่3 ตาํบลบางยาง 
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 428 เมตร 1 แห่ง 9,139,500              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 ตัง้งบประมาณ 9,139,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,226,400              บาท

9,502,300              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 ตัง้งบประมาณ 9,502,300              บาท

(86) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณตลาดสดเขาฉกรรจ ์
อาํเภอเขาฉกรรจ ์จงัหวดัสระแกว้ ความยาว 315 เมตร 1 แห่ง 6,957,500              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 ตัง้งบประมาณ 6,957,500              บาท

(87) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัแก่งคอย (ระยะ 4) 
อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 560 เมตร 1 แห่ง 6,162,700              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 ตัง้งบประมาณ 6,162,700              บาท

(85) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน พื้นทีช่มุชนวดัวสิทุธาราม หมู่ที ่4 
ตาํบลบางกระเจา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง
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(88) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่5 ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 13,726,300             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 ตัง้งบประมาณ 13,726,300             บาท

(89) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ,หมู่ที ่5 ตาํบลโรงชา้ง 
อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 343 เมตร 1 แห่ง 4,411,500              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 ตัง้งบประมาณ 4,411,500              บาท

(90) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณ หมู่ที ่1 
บรเิวณหนา้วดัแจง้พรหมนคร ตาํบลตน้โพธิ์ อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 359 เมตร 1 แห่ง 3,158,600              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 ตัง้งบประมาณ 3,158,600              บาท

(91) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นวงัปรงิ 
ตาํบลท่าพญา อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 684 เมตร 1 แห่ง 12,822,900             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 ตัง้งบประมาณ 12,822,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,309,100              บาท

(92) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่4 บา้นบางขดุ ตาํบลประศุก 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 567 เมตร 1 แห่ง 13,134,000             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 ตัง้งบประมาณ 13,134,000             บาท
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5,766,400              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 ตัง้งบประมาณ 5,766,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,359,300             บาท

(94) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณ หมู่ที ่1 ตาํบลวงันํา้ซบั 
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 805 เมตร 1 แห่ง 6,235,000              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 ตัง้งบประมาณ 6,235,000              บาท

(95) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดับางซอ ตาํบลบางตะเคยีน 
อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 540 เมตร 1 แห่ง 5,422,000              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 ตัง้งบประมาณ 5,422,000              บาท

(96) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าม่วง หมู่ที ่1 ตาํบลท่าม่วง 
อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 590 เมตร 1 แห่ง 4,234,300              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 ตัง้งบประมาณ 4,234,300              บาท

(97) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่างาม หมู่ที ่14 ตาํบลหวัขวาง 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แห่ง 4,479,800              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 ตัง้งบประมาณ 4,479,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,579,000             บาท

(93) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3-4 (หนา้วดัท่าเกย) ตาํบลป่ากมุเกาะ 
อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 592 เมตร 1 แห่ง
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(98) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3 ตาํบลวงันํา้ซบั 
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 781 เมตร 1 แห่ง 6,187,300              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 ตัง้งบประมาณ 6,187,300              บาท

(99) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณ หมู่ที ่1 ตาํบลกระเบื้อง 
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง 19,214,600             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 ตัง้งบประมาณ 19,214,600             บาท

(100) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณ หมู่ที ่10 ตาํบลกระเบื้อง 
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง 16,773,300             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 ตัง้งบประมาณ 16,773,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,441,300              บาท

(101) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่3 (ใตว้ดัสามประชมุ) 
ตาํบลบางระกาํ อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 532 เมตร 1 แห่ง 5,550,300              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 ตัง้งบประมาณ 5,550,300              บาท

(102) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้ชมุชนย่อยที ่1 
และที ่2 (หมู่บา้นนํา้วน) เขตเทศบาลตาํบลป่าโมก อาํเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 647 เมตร 1 แห่ง 9,233,700              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 ตัง้งบประมาณ 9,233,700              บาท
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(103) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นหนองกนิเพล หมู่ที ่3,8 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 825 เมตร 1 แห่ง 9,435,300              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 ตัง้งบประมาณ 9,435,300              บาท

(104) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นทนั หมู่ที ่5 ตาํบลธาตนุอ้ย 
อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 437 เมตร 1 แห่ง 12,646,200             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 ตัง้งบประมาณ 12,646,200             บาท

(105) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณปากมลูนอ้ย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
บา้นท่ากกแห่ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 528 เมตร 1 แห่ง 9,474,100              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 ตัง้งบประมาณ 9,474,100              บาท

(106) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยสอ บา้นหว้ยสอ หมู่ที ่4 
ตาํบลโพรงจระเข ้อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 8,049,200              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 ตัง้งบประมาณ 8,049,200              บาท

(107) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั (หนา้วดัชมุทรพัย)์ หมู่ที ่1 
ตาํบลสะแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 1,137 เมตร 1 แห่ง 20,749,500             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 ตัง้งบประมาณ 20,749,500             บาท
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(108) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นรตันวาร ีหมู่ที ่16 ตาํบลพนมไพร 
อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 884 เมตร 1 แห่ง 18,391,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,391,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,251,600             บาท

(109) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่1 ตาํบลพระขาว 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,449,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,270,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,449,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,963,000             บาท

(110) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์กัษร บา้นวงัสะแกงใต ้
หมู่ที ่9 ตาํบลหนองลอ่ง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู 
ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 8,011,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,720,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,803,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,011,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,454,500              บาท

(111) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พื้นทีช่มุชนบา้นคลองสาํโรง 
หมู่ที ่5 ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 670 เมตร 1 แห่ง 27,107,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,340,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,110,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,059,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,107,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,063,300             บาท

(112) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นยางชมุ หมู่ที ่7 ตาํบลศรณีรงค ์
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,240 เมตร 1 แห่ง 42,764,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,050,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 42,764,300             บาท
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(113) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหมู่ที ่3 และหมู่ที ่2 
ตาํบลวงันํา้ซบั อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 21,509,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,160,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,142,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,509,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,508,000             บาท

(114) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 - หมู่ที ่8 
ตาํบลทบัยา อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 940 เมตร 1 แห่ง 39,245,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 158,300,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 39,245,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,054,800             บาท

(115) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณลาํหว้ยตงุลงุไหลบรรจบ
กบัแม่นํา้มลู บา้นวงัใหม่ หมู่ที ่9 - บา้นวงัสะแบง ตาํบลหนองแสงใหญ่ 
อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง 30,487,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,470,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,487,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,932,600             บาท

13,454,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,454,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,542,700             บาท

34,376,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,660,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,376,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,683,900             บาท

(116) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นด่านเกวยีน หมู่ที ่1 ตาํบลด่านเกวยีน 
อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง

(117) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2, หมู่ที ่6 ตาํบลนครสวรรคต์ก 
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
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(118) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราณบรุ ีบา้นฝัง่ท่า หมู่ที ่5 ตาํบลวงักพ์ง 
อาํเภอปราณบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 409 เมตร 1 แห่ง 8,981,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,700,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,289,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,981,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,029,100              บาท

(119) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นชยัมงคล หมู่ที ่20 ตาํบลนคิม 
อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง 17,200,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,038,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,200,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,551,800             บาท

(120) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5, หมู่ที ่6 ตาํบลย่านมทัร ี
อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 1,539 เมตร 1 แห่ง 63,264,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 125,200,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,280,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,656,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,264,000             บาท

(121) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
หมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 ตาํบลในควน อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,062,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,390,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,062,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,470,500             บาท

17,212,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,212,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,601,800             บาท

(122) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลาว บา้นหนองหลม่ หมู่ที ่11 - บา้นดา้ยท่าลอ้
หมู่ที ่18 และบา้นดา้ยพฒันา หมู่ที ่20 - บา้นดา้ยกู่แกว้ ตาํบลเวยีงชยั 
อาํเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
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(123) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ปาว หนา้วดัใตโ้พธิ์คํา้ จากสะพาน คสล. 
ไปทางทศิใตฝ้ัง่ใต ้ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 26,973,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,800,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,973,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,926,600             บาท

(124) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่2 บรเิวณหลงัทีท่าํการ
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเขานอ้ย ตาํบลเขานอ้ย อาํเภอท่าม่วง 
จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 240 เมตร 1 แห่ง 6,488,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,542,800              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,488,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,159,000              บาท

(125) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นวงักุ่ม หมู่ที ่5 ตาํบลลุม่ลาํช ี
อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 26,998,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,900,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,998,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,001,900             บาท

29,502,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 119,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,502,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,697,900             บาท

(127) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นศรสีุข หมู่ที ่5 ตาํบลหวัขวาง 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง 14,912,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,912,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,988,700             บาท

(126) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 และ หมู่ที ่3 ตาํบลบางชะนี
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 1,122 เมตร 1 แห่ง
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(128) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่5 ตาํบลวงันํา้คู ้
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 776 เมตร 1 แห่ง 26,991,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,871,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,991,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,980,000             บาท

(129) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่4 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 4,306,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,093,900             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,250,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,537,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,306,500              บาท

(130) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั ช่วงปากนํา้หว้ยขอนแก่น 
หมู่ที ่6 ตาํบลตาลเดีย่ว อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 15,419,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,422,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,419,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,317,800             บาท

(131) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3 ตาํบลบา้นปง อาํเภอสูงเม่น 
จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,065 เมตร 1 แห่ง 14,905,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,905,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,965,600             บาท

(132) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองราชกรูด หมู่ที ่3 ตาํบลราชกรูด 
อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 16,263,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,263,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,887,400             บาท
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(133) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นวงัหนิ หมู่ที ่6 บา้นวงัหนิพฒันา 
หมู่ที ่14 บา้นท่าเมลช์ยั หมู่ที ่11 ตาํบลเถนิบรุ ีอาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง 
ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง 25,753,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,881,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,450,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,753,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,677,100             บาท

(134) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง หวัสะพาน หมู่ที ่6 ตาํบลโนนสงั 
อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 754 เมตร 1 แห่ง 14,018,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,476,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,018,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,457,800              บาท

17,894,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,190,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,514,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,894,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,181,700             บาท

16,065,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,065,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,235,000             บาท

(137) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณหลงัชมุชนวดัเพรยีว
ถงึสถานดีบัเพลงิเทศบาล ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืงสระบรุ ี
จงัหวดัสระบรุ ี ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง 15,160,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,742,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,160,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,296,300             บาท

(135) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บา้นธาต ุหมู่ที ่1, หมู่ที ่2, หมู่ที ่14, หมู่ที ่15 
ตาํบลธาต ุอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ความยาว 1,427 เมตร 1 แห่ง

(136) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแม่กลอง  หมู่ที ่4 - หมู่ที ่5 ตาํบลนางตะเคยีน
อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง

403



(138) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณเทศบาลตาํบลศรปีระจนัต ์
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 8,009,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,577,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,009,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,705,800             บาท

(139) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นท่าเสีย่ว - บา้นคนัลมึ หมู่ที ่4 - 
หมู่ที ่5 ตาํบลทรายมลู อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง 35,581,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,520,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,581,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,889,000             บาท

(140) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางแกว้ หมู่ที ่6 และหมู่ที ่7 ตาํบลบา้นอฐิ
อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 12,614,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,520,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,614,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,436,800              บาท

(141) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัลาํชศีรวีนาราม หมู่ที ่5 ตาํบลลาํช ี
อาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 16,059,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,380,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,059,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,463,200             บาท

(142) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระบรมธาต ุ
หมู่ที ่6 ตาํบลชยันาท อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 438 เมตร 1 แห่ง 16,396,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,870,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,810,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,396,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,963,500             บาท
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(143) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สวหีนุ่ม บรเิวณซอยท่าเรอื 
เทศบาลตาํบลนาโพธิ์ ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร 
ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง 11,885,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,320,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,885,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,006,300             บาท

(144) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ เชื่อมต่อแม่นํา้ลาว บา้นเวยีงใต ้
หมู่ที ่15 ตาํบลเวยีง อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 14,014,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,454,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,014,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,362,100              บาท

17,401,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,340,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,401,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,510,500             บาท

(146) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่ากกแดง (ต่อดา้นทา้ยนํา้) 
(ตดิกบัสะพานขา้ม อาํเภอคาํตากลา้) ตาํบลท่ากกแดง อาํเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 324 เมตร 1 แห่ง 4,806,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,806,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,773,800             บาท

4,533,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,333,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,533,000              บาท

(145) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้บงักอ บา้นท่าคอ้ หมู่ที ่4 (ดา้นหลงัตลาด) 
ตาํบลท่าคอ้ อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 737 เมตร 1 แห่ง

(147) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองวดัสมัพนัธ ์บรเิวณหนา้วดัสมัพนัธ ์หมู่ที ่1 
ตาํบลสมัพนัธ ์อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
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7,616,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,636,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,218,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,616,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,200,800             บาท

(149) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่9 บา้นย่านขาด ตาํบลพรหมพริาม
อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 448 เมตร 1 แห่ง 16,059,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,380,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,059,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,463,200             บาท

(150) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองป่าแก่ บรเิวณมสัยดิบา้นป่าแก่ตก 
ตาํบลคลองเฉลมิ อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 15,427,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,450,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,427,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,337,900             บาท

(151) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่างาม หมู่ที ่14 
ตาํบลหวัขวาง อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ความยาว 383 เมตร 1 แห่ง 10,187,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,955,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,187,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,767,700              บาท

(152) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดอนขะยอม หมู่ที ่4 ตาํบลสงเปือย 
อาํเภอคาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร ความยาว 847 เมตร 1 แห่ง 20,631,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,631,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,082,500             บาท

(148) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่10 ตาํบลบา้นป้อม 
อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 321 เมตร 1 แห่ง
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(153) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ยาม บา้นอากาศ หมู่ที ่3 ตาํบลอากาศ 
อาํเภออากาศอาํนวย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 996 เมตร 1 แห่ง 19,256,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,382,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,256,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,160,900             บาท

(154) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัใหญ่ ตาํบลแม่กลอง อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 16,041,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,041,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,158,200             บาท

8,010,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,010,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,708,100             บาท

(156) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลู หมู่ที ่3, หมู่ที ่1 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลหนองกนิเพล อาํเภอวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 18,352,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,352,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,276,300             บาท

17,395,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,320,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,395,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,495,900             บาท

(155) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัสาํเภาทอง ตาํบลบางตะเคยีน 
อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง

(157) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นปากเปลอืย หมู่ที ่7 (ช่วงที ่2) 
ตาํบลบงึเนยีม อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 609 เมตร 1 แห่ง

407



(158) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองขลงุ ตาํบลขลงุ อาํเภอขลงุ 
จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 340 เมตร 1 แห่ง 3,640,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,990,000             บาท
เงนิงบประมาณ 22,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,950,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,640,000              บาท

(159) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 ตาํบลพนัลาน 
อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง 15,580,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,580,000             บาท

(160) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยวม บรเิวณเหนอืสะพาน  
วดัสุพรรณรงัษ ีเทศบาลตาํบลแม่สะเรยีง อาํเภอแม่สะเรยีง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,001,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,420,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,001,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,341,300             บาท

(161) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าสะอาด หมู่ที ่8 ตาํบลพนมไพร 
อาํเภอพนมไพร (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ความยาว 534 เมตร 1 แห่ง 17,390,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,390,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,481,300             บาท

(162) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(บรเิวณอนุเสาวรยีค์รูบาศรวีชิยั) บา้นสนัรมิปิง หมู่ที ่6 ตาํบลรมิปิง 
อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 11,806,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,337,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,970,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,806,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,759,900             บาท
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(163) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หนา้วดัเดมิบาง (คงคาราม) 
ตาํบลเดมิบาง อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 898,000                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,948,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 898,000                บาท

(164) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 บา้นพลู 
ตาํบลพระงาม อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 479 เมตร 1 แห่ง 15,140,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,435,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,140,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,132,000             บาท

(165) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลู บา้นท่ากกแห่ 
(ต่อเนื่องเขือ่นมลูนอ้ยเดมิ) ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 24,051,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,930,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,051,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,592,700             บาท

(166) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ช่วงที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลกลอนโด
อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 1,556 เมตร 1 แห่ง 27,022,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 109,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,022,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,077,100             บาท

(167) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พรม บา้นบุ่งสบิสี ่หมู่ที ่4 ตาํบลโนนทอง 
อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 721 เมตร 1 แห่ง 25,939,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,340,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,939,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,971,700              บาท
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(168) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก ช่วงเทศบาลตาํบลแม่ยาว บา้นรมิกก 
หมู่ที ่4 - สะพานรมิกก ตาํบลแม่ยาว, บา้นดอยฮาง ตาํบลดอยฮาง 
อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,032,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,570,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,032,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,461,000             บาท

(169) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าพนัโฮง หมู่ที ่14 
ตาํบลนาทม อาํเภอนาทม จงัหวดันครพนม ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง 16,060,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,280,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,060,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,219,700             บาท

(170) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิเหนอืนํา้) 
ตาํบลท่าสะอาด อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 432 เมตร 1 แห่ง 4,803,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,803,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,756,300             บาท

(171) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเหล ระหวา่งหมู่ที ่3 บา้นในเหล 
กบัหมู่ที ่2 บา้นปากเหล ตาํบลเหล อาํเภอกะปง จงัหวดัพงังา 
ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 18,545,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 96,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,485,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,545,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,568,900             บาท

(172) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์(ทัง้ 2 ฝัง่) ตาํบลกะเปอร ์
อาํเภอกะเปอร ์จงัหวดัระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 32,447,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,055,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,285,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,447,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,322,300             บาท
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(173) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบา้นบน ตาํบลทะเลนอ้ย อาํเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,005,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,430,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,005,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,347,800              บาท

(174) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํโดมใหญ่ บา้นนาเยยี บรเิวณวงัปลาพญายาง 
หมู่ที ่3 และท่าแข่งเรอื หมู่ที ่2 ตาํบลนาเยยี อาํเภอนาเยยี 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 25,704,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,040,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,171,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,704,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,964,500             บาท

17,390,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,390,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,481,300             บาท

(176) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่3- หมู่ที ่4 ตาํบลหวัรอ 
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 26,993,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,879,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,993,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,986,000             บาท

(177) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าพทุรา หมู่ที ่2 ตาํบลกะฮาด 
อาํเภอเนนิสงา่ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 635 เมตร 1 แห่ง 17,398,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,398,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,503,200             บาท

(175) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีบา้นท่าคอย หมู่ที ่3 ตาํบลท่าคอย 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี(บรเิวณวดัท่าคอย) ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
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(178) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้หลงัสวน ถนนเลยีบแม่นํา้หลงัสวน 
บา้นด่าน ตาํบลหลงัสวน อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 
ความยาว 799 เมตร 1 แห่ง 17,390,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,390,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,481,300             บาท

11,234,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,650,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,430,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,234,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,985,100              บาท

(180) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่3, 5 บา้นย่านยาว ตาํบลนํา้รดั 
อาํเภอหนองม่วงไข่ จงัหวดัแพร่ ความยาว 1,143 เมตร 1 แห่ง 16,051,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,350,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,051,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,441,400             บาท

16,062,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,288,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,062,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,225,800             บาท

18,737,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,282,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,737,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,544,400             บาท

(179) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าศรชีมชื่น (ต่อเนือ่งเหนอืนํา้)
ตาํบลหนองหวัชา้ง อาํเภอพรเจรญิ จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง

(181) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบรเิวณวดับา้นดอนกลอย หมู่ที ่8 
ตาํบลคอ้เหนอื อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง

(182) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บา้นฟากเลย (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิไปทา้ยนํา้)
ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 861 เมตร 1 แห่ง
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(183) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นนาปราบ หมู่ที ่3 ตาํบลนายาง 
อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 1,185 เมตร 1 แห่ง 15,702,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,420,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,203,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,702,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,314,600              บาท

(184) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พงุ บา้นนํา้พงุสามคัค ีหมู่ที ่6 ตาํบลเต่างอย 
อาํเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 14,025,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,025,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,398,000              บาท

17,125,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,590,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,125,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,602,500              บาท

(186) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้มลูบา้นทพัไท 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ระยะที ่3 ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,600 เมตร 1 แห่ง 30,472,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,400,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,050,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,472,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,877,500             บาท

(187) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 - หมู่ที ่6 ตาํบลประศุก 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 425 เมตร 1 แห่ง 16,058,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,376,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,058,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,460,300             บาท

(185) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัท่าเจรญิ หมู่ที ่3 ตาํบลบางใหญ่ 
อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
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(188) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นป่าแก หมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลรมิปิง 
อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง 16,244,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,335,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,244,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,840,900             บาท

15,141,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,440,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,363,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,141,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,135,600             บาท

12,601,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,477,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,601,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,406,000              บาท

44,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 158,400,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,880,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 38,520,000             บาท

(192) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่2, หมู่ที ่3, 
หมู่ที ่4 บา้นหวัหนิ ตาํบลนครชมุน ์อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 24,448,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,098,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,142,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,448,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,506,700             บาท

(189) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ยาม หมู่ที ่19 ตาํบลอากาศ อาํเภออากาศอาํนวย 
(ฝัง่ตรงขา้ม) จงัหวดัสกลนคร ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง

(190) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัโบสถด์อนลาํแพน หมู่ที ่12 
ตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แห่ง

(191) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ หมู่ที ่1 - หมู่ที ่2 
ตาํบลโพสะ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
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12,636,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,636,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,494,100              บาท

(194) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่3 ตาํบลชอนไพร 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 491 เมตร 1 แห่ง 21,390,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,470,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,390,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,002,400              บาท

6,994,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,560,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,994,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,311,900              บาท

(196) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นเกาะสามสบิ หมู่ที ่4 ตาํบลแสนตอ 
อาํเภอขาณุวรลกัษบรุ ีจงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,814,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,640,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,814,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,571,500              บาท

(197) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นบงึสวางค ์หมู่ที ่5 (ช่วงที ่2) 
ตาํบลบงึเนยีม อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 14,533,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,266,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,533,800             บาท

(193) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดับา้นโพธิ์ หมู่ที ่3 ตาํบลบา้นกุ่ม 
อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แห่ง

(195) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองทราย บรเิวณศูนยร์าชการ ตาํบลเกาะลนัตา 
อาํเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
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(198) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์
ถงึสะพานภญิญสาสน ์ตาํบลจนัทนมิติ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ี
จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 701 เมตร 1 แห่ง 20,792,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 76,880,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,540,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,792,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,127,500             บาท

(199) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณศาลเจา้ตระกูลซิ้ม หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวน อาํเภอบางคลา้ 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 1,088,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,395,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,106,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,088,700              บาท

(200) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัพระยาตาก 
หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,914,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,520,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,914,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,266,000              บาท

(201) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั ณ บา้นป่าหมาก ตาํบลนาตาลว่ง 
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,214,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,580,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,214,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,504,000              บาท

(202) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่สลดิ หมู่ที ่2 ตาํบลแม่สลดิ 
อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 13,439,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,435,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,439,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,961,300              บาท
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(203) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นปากยาม หมู่ที ่4 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลสามผง อาํเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 
ความยาว 482 เมตร 1 แห่ง 21,060,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,530,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,060,800             บาท

(204) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่8 ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง 19,265,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,265,400             บาท

(205) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปากพนงั บรเิวณวดัมกุขธาราราม 
(วดัปากบางท่าพญา) หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเพงิ อาํเภอปากพนงั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 2,142,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,396,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,053,800              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,142,700              บาท

(206) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่าเรอื หมู่ที ่8 
(ต่อดา้นทา้ยนํา้) ตาํบลซาง อาํเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
ความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 16,053,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,250,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,053,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,196,600             บาท

(207) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมู่ที ่2 
ตาํบลบา้นทาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 5,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,900,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
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(208) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่2 ตาํบลกบเจา 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 18,734,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,270,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,734,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,535,600             บาท

(209) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 ตาํบลนาปรงั อาํเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,533,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,649,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,533,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,382,700              บาท

(210) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง หมู่ที ่11 บา้นสามพอก 
ตาํบลบางแตน อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 2,375,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,825,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,375,000              บาท

(211) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหว้ยใหญ่ หมู่ที ่12 และ หมู่ที ่16 
ตาํบลบา้นโคก อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 8,003,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,435,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,003,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,354,300             บาท

(212) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นวงัหวา้ หมู่ที ่6 ตาํบลท่าขอนยาง 
อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 5,025,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,847,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,321,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,025,900              บาท
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(213) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหนองยาง หมู่ที ่10 ตาํบลหวัเมอืง 
อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง 21,441,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,480,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,038,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,441,500             บาท

(214) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นคุง้สะอาด หมู่ที ่5 ตาํบลนาเลงิ 
อาํเภอเสลภมู ิ(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ความยาว 764 เมตร 1 แห่ง 14,905,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,905,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,965,600             บาท

(215) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นแสงนอ้ย 
หมู่ที ่7 ตาํบลนาคาํใหญ่ อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 17,207,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,230,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,207,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,450,700             บาท

(216) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นท่าปยุตก หมู่ที ่5 ตาํบลย่านร ี
อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,395,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,035,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,760,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,880,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,395,000              บาท

(217) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย หนา้เทศบาลเมอืงเลย 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิไปเหนอืนํา้) ตาํบลกดุป่อง อาํเภอเมอืงเลย 
จงัหวดัเลย ความยาว 1,114 เมตร 1 แห่ง 25,735,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,420,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,684,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,735,400             บาท
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(218) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตะเครยีะ หมู่ที ่1 ตาํบลตะเครยีะ 
อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 12,446,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,930,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,880,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,276,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,446,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,326,700              บาท

(219) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณหนา้ทีว่า่การอาํเภอบางคนท ีหมู่ที ่6 ตาํบลกระดงังา อาํเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง 8,371,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,635,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,063,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,371,400              บาท

(220) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณชมุชนท่าใหม่ 
ถงึหลงัโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตาํบลตลาดกระทุ่มแบน 
อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง 29,204,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 117,800,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 23,760,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,452,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,204,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,383,400             บาท

(221) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพระสทงึ บรเิวณวดัวงัสมบูรณ์ 
ตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 
ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 12,636,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,636,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,494,100              บาท

(222) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่6 - หมู่ที ่7 ตาํบลถอนสมอ 
อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 335 เมตร 1 แห่ง 21,130,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,130,800             บาท
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9,814,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,640,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,253,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,814,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,571,500              บาท

(224) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณเชงิสะพานมติรภาพ 
บา้นหนองเรอื หมู่ที ่8 บา้นยางขามเฒ่า ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ี
จงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง 18,826,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,873,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,826,200             บาท

(225) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พอง บรเิวณบา้นโนนสาํราญ หมู่ที ่8 
และบา้นสมสนุก หมู่ที ่14 (ระยะที ่2) ตาํบลนากอก อาํเภอศรบีญุเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูความยาว 565 เมตร 1 แห่ง 8,973,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,670,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,289,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,973,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,007,700              บาท

(226) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณบา้นโพสะ หมู่ที ่3 
ตาํบลโพสะ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ความยาว 298 เมตร 1 แห่ง 16,216,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,960,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,092,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,001,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,216,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,649,800             บาท

(227) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลหาดทนง 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 26,993,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,880,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,993,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,986,900             บาท

(223) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าคอย บรเิวณวดัท่ากุ่ม ตาํบลหนองสาหร่าย
อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
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(228) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณเหลา่กาชาดฯ ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 190.5 เมตร 1 แห่ง 9,257,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,428,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,257,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,264,100              บาท

(229) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หนา้วดักาํแพง หมู่ที ่3 
ตาํบลหลกัฟ้า อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 352 เมตร 1 แห่ง 9,016,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,550,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,234,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,016,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,299,300             บาท

(230) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นดงเค็ง 
หมู่ที ่6 บา้นดง หมู่ที ่2 ตาํบลกดุขาคมี อาํเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์
ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง 21,231,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,858,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,231,900             บาท

(231) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองศก หมู่ที ่4 ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม 
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,490,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,990,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,490,000              บาท

(232) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่1 - หมู่ที ่7 ตาํบลปากแคว 
อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 24,147,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 108,900,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,900,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,147,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,852,600             บาท
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9,531,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,639,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,932,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,531,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,375,600              บาท

(234) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางใหญ่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดับางใหญ่ หมู่ที ่13 ตาํบลกระดงังา อาํเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 12,693,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,469,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,693,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,637,400              บาท

(235) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ที ่3 
ตาํบลแม่พรกิ อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 9,714,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,269,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,714,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,016,400              บาท

(236) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นงิ้ว หมู่ที ่5 ตาํบลธงธาน ี
อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 585 เมตร 1 แห่ง 6,484,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,484,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,515,700             บาท

(237) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ท่ามะนาว หนา้วดัวงัจกิ ตาํบลวงัลกึ 
อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 18,708,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,570,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,861,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,708,400             บาท

(233) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่1 บา้นทอ้งคุง้เหนอื ตาํบลท่าขา้ม 
อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
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(238) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปาย บรเิวณศูนยบ์รกิารและพฒันา
ลุม่นํา้ปายตามพระราชดาํร ิ(ต่อเนื่องงบประมาณปี 2559) หมู่ที ่5 
ตาํบลผาบ่อง อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,017,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,017,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,405,100             บาท

(239) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั วดัสนธกิรประชาราม หมู่ที ่3 
ตาํบลสะเดยีง อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 185 เมตร 1 แห่ง 7,121,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,945,500             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,723,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,121,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,900,600              บาท

(240) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นคาํไฮ ตาํบลธาตนุอ้ย อาํเภอเขือ่งใน 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 876 เมตร 1 แห่ง 17,200,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 74,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,571,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,200,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,427,600             บาท

(241) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณสาํนกัปฏบิตัธิรรมแห่งที ่2 
(ระยะที ่2) บา้นโลงใต ้หมู่ที ่6 ตาํบลโคกสลดุ อาํเภอบางกระทุ่ม 
จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 13,458,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,433,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,458,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,007,800              บาท
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(242) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่6 ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร 
จงัหวดัพจิติร  ความยาว 253 เมตร 1 แห่ง 10,922,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,550,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,922,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,287,500              บาท

(243) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหมู่ที ่4 บา้นย่านยาว 
ตาํบลโคกสลดุ อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง 16,872,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,785,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,713,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,121,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,872,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,077,500             บาท

(244) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่3 - หมู่ที ่4 
ตาํบลภเูขาทอง อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 16,038,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,300,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,857,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,038,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,404,800             บาท

(245) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 ตาํบลพงตกึ 
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 604 เมตร 1 แห่ง 16,059,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,275,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,059,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,215,800             บาท

(246) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดับา้นท่ากลาง หมู่ที ่7 ตาํบลเจา้ท่า 
อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง 14,019,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,480,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,019,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,383,700              บาท
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(247) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง (ระยะที ่2) บา้นหนองเต่า หมู่ที ่5 
ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,358,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,358,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,041,700             บาท

(248) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณสะพานตรรีตัน ์
ถงึสะพานมหาราช ตาํบลจนัทนมิติ อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี
ความยาว 601 เมตร 1 แห่ง 15,483,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,790,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,214,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,483,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,592,500             บาท

(249) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่3 - หมู่ที ่2 ตาํบลแพรกศรรีาชา 
อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง 14,020,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,485,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,020,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,387,300              บาท

(250) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 - หมู่ที ่9 ตาํบลท่าชยั 
อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 17,397,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,328,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,397,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,501,700             บาท

(251) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าตะเภา ตาํบลหาดพนัไกร 
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 591 เมตร 1 แห่ง 16,259,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 57,385,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,649,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,259,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,876,700             บาท
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(252) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่9 ตาํบลพกิลุ อาํเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(253) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองใหญ่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัตะโหนดราย ตาํบลบางกระบอื อาํเภอบางคนท ี
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(254) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นครนายก บรเิวณวดัศรนีาวา 
(ต่อเนือ่งเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่2 ตาํบลศรนีาวา อาํเภอเมอืงนครนายก 
จงัหวดันครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(255) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตํา๋ ตาํบลแม่ตํา๋ อาํเภอเมอืงพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 5,999,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,999,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,999,000              บาท

(256) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ณ หมู่ที ่10 
ตาํบลท่าสะบา้ อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 9,795,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,399,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,755,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,795,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,048,500             บาท
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(257) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที ่2, หมู่ที ่3, 
หมู่ที ่6 และ หมู่ที ่7 ตาํบลบางแขม อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 3,500 เมตร 1 แห่ง 29,432,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 103,880,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,450,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,432,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,997,300             บาท

(258) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่4 ตาํบลเมอืงบางยม 
อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 9,177,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,177,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,222,200             บาท

(259) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าคอย บรเิวณวดัคลองชะโด 
ตาํบลวงัหวา้ อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 56,000                  บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,106,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,850,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,000                  บาท

(260) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองใหม่เจรญิสุข (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
ตาํบลบางกระทกึ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(261) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองโพงพางลา่ง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัโพงพาง หมู่ที ่2 ตาํบลบางขนัแตก อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 7,047,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,300,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,047,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,152,800             บาท
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(262) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัทองพุ่มพวง 
พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลปากเพรยีว 
อาํเภอเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีความยาว 76 เมตร 1 แห่ง 6,770,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,970,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,770,000              บาท

(263) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัสวนมะม่วง 
หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นงิ้ว อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ี
ความยาว 148 เมตร 1 แห่ง 3,101,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,499,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,797,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,101,800              บาท

(264) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีบา้นท่าซกิ หมู่ที ่6 ตาํบลท่าคอย 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 463 เมตร 1 แห่ง 10,795,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,700,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,379,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,795,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,225,800              บาท

(265) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่1 ตาํบลพนัลาน อาํเภอชมุแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(266) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณหมู่ที ่2 บา้นหวัสะแก 
ตาํบลบางยาง อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท
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(267) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณวดัสองพีน่อ้ง หมู่ที ่2 
ตาํบลบา้นงิ้ว อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 257 เมตร 1 แห่ง 10,871,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,370,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,540,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,871,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,158,500              บาท

(268) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 ตาํบลท่าไมร้วก 
อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 723.5 เมตร 1 แห่ง 16,857,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,857,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,072,600             บาท

(269) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 
ตาํบลโพนางดาํออก อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 15,692,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,692,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,307,100             บาท

(270) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ี(ระยะที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 10,936,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,600,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,070,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,936,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,793,400              บาท

(271) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัโพธิ์เลือ่น 
หมู่ที ่1 ตาํบลบา้นกระแชง อาํเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ี
ความยาว 331 เมตร 1 แห่ง 14,690,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,380,100             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,077,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,690,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,612,500              บาท
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(272) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่3 ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร 
จงัหวดัพจิติร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 10,290,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,290,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,910,000             บาท

1,360,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,979,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,418,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,360,600              บาท

(274) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองท่าผา-บางแกว้ หมู่ที ่8 
ตาํบลบางแขม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,800 เมตร 1 แห่ง 15,413,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,684,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,413,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,302,100             บาท

(275) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั ต่อจากสะพานร่วมใจพฒันา
ไปทางทศิใตถ้นนพทิกัษ ์เทศบาลเมอืงหลม่สกั อาํเภอหลม่สกั 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง 3,333,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,220,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,686,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,333,600              บาท

(276) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย หมู่ที ่1, หมู่ที ่7, หมู่ที ่2 
ตาํบลกลอนโด อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง 28,860,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,860,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 75,140,000             บาท

(273) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนาเตย (ระยะที ่2) หมู่ที ่1, หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 
ตาํบลนาเตย อาํเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
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(277) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเสาธง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
วดัถลงุทอง หมู่ที ่1 ตาํบลหนิตก อาํเภอร่อนพบูิลย ์
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(278) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน เขตเทศบาลตาํบลบา้นเกาะ 
อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(279) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปากแพรก 
ตาํบลกบนิทร ์อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(280) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้งมิ บา้นดอนตนั - นาปรงั หมู่ที ่1 
ตาํบลปง อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 2,260 เมตร 1 แห่ง 31,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,080,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,920,000             บาท

(281) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน ช่วงสะพานขา้มคลองสุนขัหอน 
ถงึ เคหะชมุชนสมทุรสาคร หมู่ที ่4 ตาํบลท่าจนี อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท
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(282) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 ,หมู่ที ่6 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 745 เมตร 1 แห่ง 9,828,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,450,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,828,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,971,700             บาท

(283) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบรเิวณวดัปทมุบูชา หมู่ที ่1 
ตาํบลบา้นทาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(284) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลพบรุ ีบรเิวณวดัตะโก และวดัญาณเสน 
ตาํบลโก่งธนู อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีความยาว 545 เมตร 1 แห่ง 12,279,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 46,540,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,308,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,279,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,952,600             บาท

(285) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
บรเิวณหนา้วดัสะตอื หมู่ที ่4 ตาํบลตะกดุ อาํเภอเมอืงสระบรุ ี
จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 11,345,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,345,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,054,600             บาท

(286) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองตรอน หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นแก่ง 
อาํเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท
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6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

(288) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู วดัสุปฏันารามวรวหิาร 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 822 เมตร 1 แห่ง 13,903,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 78,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,660,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,903,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,736,100             บาท

(289) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแพรกทะเล บรเิวณวดัเพิม่พนูสามคัคธีรรม 
หมู่ที ่4 ตาํบลคลองโคน  อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง 7,211,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,211,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,388,900             บาท

(290) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สวหีนุ่ม ทางเขา้วดัพระบรมธาตสุว ี
หมู่ที ่1 ตาํบลสว ีอาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 11,345,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,345,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,054,600             บาท

16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(287) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัศรศีรทัธาธรรม หมู่ที ่9 ตาํบลคลองเขนิ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง

(291) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณวดัทพิยอ์ปัสรอมรอนิทร ์(ระยะที ่3)
บา้นวงัสะแกงใต ้หมู่ที ่9 ตาํบลหนองลอ่ง อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง 
จงัหวดัลาํพนู ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
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7,866,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,866,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,333,300             บาท

(293) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัท่าโขลง ตาํบลท่าระหดั 
อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 7,866,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,866,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,333,300             บาท

(294) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าวา้ ตัง้แต่บรเิวณวดัสกณุปกัษี
จนถงึชมุชน (ลงมาทางทศิใต ้700 เมตร) หมู่ที ่1 ตาํบลสนามคล ี
อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(295) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณวดัเขาพระ หมู่ที ่2 
ตาํบลเขาพระ อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 275 เมตร 1 แห่ง 8,706,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,706,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,693,100             บาท

(296) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางนอน บรเิวณหลงักองรอ้ยตาํรวจ
ตะเวนชายแดนที ่415 (ระยะที ่2) ตาํบลบางนอน อาํเภอเมอืงระนอง 
จงัหวดัระนอง ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง 7,997,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,880,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,997,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,522,200             บาท

(292) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนํา้ปลายนา บรเิวณวดัสามจุ่น ตาํบลดอนปรู 
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
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(297) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กระบี ่บรเิวณสะพานถนนหนา้พลบัพลา
ถงึสะพานหนิขวาง ตาํบลกระบีใ่หญ่ อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่
ความยาว 630 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(298) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสนิปนุ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่4 
ตาํบลลาํทบั อาํเภอลาํทบั จงัหวดักระบี ่ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(299) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่3, หมู่ที ่4 ตาํบลท่ามะกา 
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(300) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่1 ตาํบลวงัขนาย 
อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(302) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัใหม่สามคัค ีหมู่ที ่13 ตาํบลเจา้ท่า 
อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(301) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย (ระยะที ่2) หมู่ที ่2 ตาํบลหนองหญา้
อาํเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
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(303) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) วดัลาํชศีรวีนาราม หมู่ที ่5 
ตาํบลลาํช ีอาํเภอฆอ้งชยั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(304) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเปรมประชากรจากคลองบา้นใหม่
ถงึคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ (ระยะที ่1) อาํเภอเมอืงปทมุธาน ี
จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 15,692,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,692,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,307,100             บาท

10,514,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,850,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,970,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,514,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,365,700             บาท

(306) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองขลงุ หมู่ที ่4 บา้นเขานํา้อุ่น ตาํบลหนิดาต 
อาํเภอปางศิลาทอง จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(307) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นท่าแก หมู่ที ่6 ตาํบลศิลา 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 15,632,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,632,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,367,100             บาท

(308) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นนาเพยีง หมู่ที ่4 ตาํบลสาํราญ 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 15,692,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,692,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,307,100             บาท

(305) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง (ช่วงที ่2) บรเิวณเทศบาลท่ามะเขอื หมู่ที ่2 
ตาํบลท่ามะเขอื อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง
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(309) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีบรเิวณวดันํา้รกั หมู่ที ่2 
ตาํบลท่าหลวง อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(310) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณสาํนกังาน ปปช. 
ประจาํจงัหวดัฉะเชงิเทรา ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(311) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหนองคอ้ ระยะที ่1 บา้นโคง้ดารา - 
บา้นแสนสุข ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี
ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(312) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณหมู่ที ่5 ถงึหมู่ที ่6 
ตาํบลดอนกาํ อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 23,310,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,310,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,690,000             บาท

(313) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณสุดเขตหลงัวดัเจรญิสุข 
หมู่ที ่1 ตาํบลแพรกศรรีาชา อาํเภอสรรคบรุ ีจงัหวดัชยันาท 
ความยาว 658 เมตร 1 แห่ง 15,886,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,160,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,886,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,754,000             บาท
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(314) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง (ตอนที ่1) ตาํบลท่าสะอา้น 
อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาว 705 เมตร 1 แห่ง 17,141,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,141,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,658,600             บาท

15,303,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,303,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,096,900             บาท

(316) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีตาํบลบา้นค่าย (ระยะที ่1) 
อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 23,310,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,310,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,690,000             บาท

(317) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ละแม บรเิวณปากคลองละแม 
จดบรเิวณตลาดใตเ้คี่ยม หมู่ที ่1, หมู่ที ่3 บา้นปากนํา้ละแม ตาํบลละแม 
อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(318) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าตะเภา บรเิวณวดัสุบรรณนมิติร 
อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร ความยาว 500 เมตร  1 แห่ง 14,511,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,511,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,488,500             บาท

(319) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก ตาํบลท่าขา้วเปลอืก อาํเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 380 เมตร 1 แห่ง 9,341,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,341,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,458,300             บาท

(315) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พรม เทศบาลตาํบลเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที ่1 
ตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
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(320) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บา้นปงเคยีน ตาํบลดงมหาวนั 
อาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,894,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,894,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,105,800             บาท

(321) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้งาว บา้นท่าขา้ม หมู่ที ่4 ตาํบลหลา่ยงาว 
อาํเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 14,841,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,841,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,158,700             บาท

(322) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง ตัง้แต่ฝายพญาอตุ หมู่ที ่6 
ถงึฝายท่ามะโก ๋หมู่ที ่12 ตาํบลหนองตอง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ความยาว 865 เมตร 1 แห่ง 13,720,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,720,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,880,000             บาท

(323) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
ช่วงบรเิวณสะพานขา้มแม่นํา้ปิง หมู่ที ่6 บา้นเด่นสารภ ี(ฝัง่ซา้ย) 
ตาํบลบา้นตาล และบรเิวณบา้นกองหนิ (ฝัง่ขวา) ตาํบลท่าขา้ม 
อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 1,660 เมตร 1 แห่ง 18,348,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 76,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,348,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,451,400             บาท

(324) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บรเิวณโคง้ปู่ลงิ หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นตาล 
อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 2,400 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท
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14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(326) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปะเหลยีน หมู่ที ่3 ตาํบลท่าพญา 
อาํเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(327) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํภรูา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณสถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรตีรงั หมู่ที ่2 ตาํบลปากแจ่ม 
อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท

(328) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํพกิลุ หมู่ที ่1 ตาํบลหนองบ่อ 
อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท

(329) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นสามเงา หมู่ 2 ถงึบา้นจดัสรรค ์
หมู่ 3 ตาํบลสามเงา อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(325) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํภรูา บา้นวงัแตร ้หมู่ที ่7 ตาํบลนาท่ามเหนอื 
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
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(330) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบแม่นํา้ท่าจนีจากปากคลองบางภาษ ี
หมู่ที ่2 - หมู่ที ่11 ตาํบลคลองนกกระทงุ อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง 11,345,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,345,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,054,600             บาท

(331) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.เลยีบคลองเจรญิสุข บา้นหนา้เกษตร 
หมู่ที ่12 ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(332) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมู่ที ่8 
ตาํบลบางแขม เชื่อมต่อ หมู่ที ่5 ตาํบลสนามจนัทร ์อาํเภอเมอืงนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,375 เมตร 1 แห่ง 14,511,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,511,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,488,500             บาท

(333) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าผา-บางแกว้ (ระยะที ่2) หมู่ที ่2, 
หมู่ที ่3, หมู่ที ่6 และหมู่ที ่7 ตาํบลบางแขม อาํเภอเมอืงนครปฐม  
จงัหวดันครปฐม ความยาว 2,625 เมตร 1 แห่ง 27,703,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,703,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,296,200             บาท

(334) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้บงักอ บา้นกดุขา้วปุ้ น ตาํบลขามเฒ่า 
อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 8,443,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,443,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,156,900             บาท
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(335) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยทวย บรเิวณประตูระบายนํา้ 
(ต่อเขือ่นเดมิเหนอืนํา้) หว้ยทวยถงึกองรอ้ย อส.ตาํบลโนนตาล 
อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(336) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นฤทธิ์รกัษา 
หมู่ที ่7 ถงึบา้นแก่งโก หมู่ที ่3 ตาํบลแกง้สนามนาง อาํเภอแกง้สนามนาง 
จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(337) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นท่างาม หมู่ 4 
ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 490 เมตร 1 แห่ง 15,451,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,451,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,748,600             บาท

(338) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตาปี หมู่ที ่2 ตาํบลกะทูน อาํเภอพปูิน 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 8,706,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,706,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,693,100             บาท

(339) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบรเิวณวดัพระพทุธบาทยโสธร 
ตาํบลหวัเมอืง อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท
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(340) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 หมู่ที ่4 หมู่ที ่6 
หมู่ที ่7 ตาํบลนํา้ทรง อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

(341) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลบางมะฝ่อ 
อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(342) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่4 ตาํบลพนัลาน 
อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(343) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองออ้มนนท ์วดัโมล ีตาํบลบางรกัใหญ่ 
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุ ีความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 1,873,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,873,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 34,126,900             บาท

(344) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บรเิวณวดับางจากถงึปากคลองวดัอนิทาราม 
หมู่ที ่1 ตาํบลคลองพระอดุม อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 4,934,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,934,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 47,865,700             บาท
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(345) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) บา้นชยัมงคล ตาํบลนคิม 
อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความมยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 21,728,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,728,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,271,400             บาท

(346) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิแม่นํา้เจา้พระยา 
บรเิวณวดัทา้ยเกาะใหญ่ หมู่ที ่3 ตาํบลทา้ยเกาะ อาํเภอสามโคก 
จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 462 เมตร 1 แห่ง 15,692,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,692,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,307,100             บาท

(347) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณหนา้วดับางกระเบา 
หมู่ที ่3, หมู่ที ่4, หมู่ที ่5 และบรเิวณหนา้สถานอีนามยั ตาํบลบางกระเบา 
อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท

(348) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง ตรงขา้มหนา้วดับางเตย 
ตาํบลบางเตย อาํเภอบา้นสรา้ง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท

(349) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง หมู่ที ่7 ตาํบลวดัตะกู 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,511,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,511,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,488,500             บาท

445



(350) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางบาล หมู่ที ่2 ตาํบลสะพานไทย 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,511,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,511,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,488,500             บาท

(351) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางหลวง บรเิวณหมู่ที ่4 ตาํบลทางชา้ง 
อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 7,866,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,866,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,333,300             บาท

(352) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่7, หมู่ที ่9 ตาํบลท่าเจา้สนุก 
อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(353) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่1 ตาํบลไมต้รา 
อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

(354) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณกองโรงงานวตัถรุะเบดิ 
ศูนยอ์ตุสาหการสรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารบก อาํเภอพระนครศรอียุธยา
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง 24,531,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,500,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,100,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,531,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,869,000             บาท

(355) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นม่วง หมู่ที ่5 ตาํบลปง 
อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 625 เมตร 1 แห่ง 8,443,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,443,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,156,900             บาท
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(356) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางม่วง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่4 
ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท

(357) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองมะกอกใต ้พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัมะกอกเหนอื ตาํบลมะกอกเหนอื อาํเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(358) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (มะเดือ่ 2) บา้นสามขา หมู่ที ่8 
ตาํบลฆะมงั อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 10,290,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,290,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,910,000             บาท

(359) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณหมู่ที ่4 ตาํบลท่าชา้ง 
อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(360) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บา้นหวัแหลม บรเิวณหมู่ที ่1 
ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอบางกระทุ่ม จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง

(361) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิบงึระมาณ บา้นหลา่ยมอืส ีหมู่ที ่6 ตาํบลปลกัแรด 
อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
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(362) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นวงัยาง 
หมู่ที ่1 ตาํบลวงันํา้คู ้อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 15,451,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,451,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,748,600             บาท

(363) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย บา้นทอ้แท ้หมู่ที ่2 ตาํบลทอ้แท ้
อาํเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพษิณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(364) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางตะบูน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่3 
และบรเิวณปากคลองสามคลองถงึหนา้สถานอีนามยัตาํบลบางตะบูนออก
หลงัเก่า หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 ตาํบลบางตะบูนออก อาํเภอบา้นแหลม 
จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 9,234,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,234,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,765,400             บาท

(365) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่1 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 9,894,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,894,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,105,800             บาท

(366) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั หมู่ที ่4 ตาํบลสะเดยีง 
อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง 10,290,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,290,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,910,000             บาท
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(367) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นหนุนใต ้หมู่ที ่2 ตาํบลบา้นหนุน 
อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(369) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัเสรมิสุขคงคา 
และชมุชนชาวบา้นโขงใหญ่ หมู่ที ่12 ตาํบลมะค่า อาํเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(370) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นม่วงใหญ่ หมู่ที ่6 ตาํบลโพนงาม 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 9,234,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,234,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,765,400             บาท

(371) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดนิดาํพฒันา หมู่ที ่11 ตาํบลเกิ้ง 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(372) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นศรสีุข ตาํบลหวัขวาง 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 15,692,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,692,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,307,100             บาท

(368) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นใหม่ปากจอก หมู่ที ่1, หมู่ที ่3, หมู่ที ่9, 
หมู่ที ่11 ตาํบลทุ่งแลง้ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
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(373) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดับางนํา้วน ตาํบลบางโทรดั อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง 7,772,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,772,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,227,300             บาท

(374) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยวม ช่วงสะพานขา้มลาํนํา้ยวม หมู่ที ่8 
บา้นคะปวง - หมู่ที ่3 บา้นทุ่งแพม ตาํบลแม่ยวม อาํเภอแม่สะเรยีง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(375) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซบาย (ช่วงที ่1) บา้นเซ หมู่ที ่2 
ตาํบลเชยีงเพง็ อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,894,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,894,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,105,800             บาท

(376) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซนอ้ย บา้นเซโซ่ง หมู่ที ่4 ตาํบลเชยีงเพง็ 
อาํเภอป่าติ้ว จงัหวดัยโสธร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 18,107,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,107,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,892,900             บาท

(377) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดนิแดง หมู่ที ่3 ตาํบลดงสงิห ์
อาํเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 9,341,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,700,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,341,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,458,300             บาท
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(378) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าสะแบง หมู่ที ่4 ตาํบลมะบา้ 
อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 9,498,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,498,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,301,500             บาท

(379) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นงิ้ว หมู่ที ่5 ตาํบลธงธาน ี
อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 14,247,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,247,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,952,300             บาท

(380) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นดอนคาํ หมู่ที ่9 
ตาํบลคาํไฮ อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 15,065,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,480,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,065,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 34,854,900             บาท

(381) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกะเปอร ์ตาํบลกะเปอร ์อาํเภอกะเปอร ์
จงัหวดัระนอง ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(382) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่1, หมู่ที ่2, 
หมู่ที ่4 และหมู่ที ่11 ตาํบลคุง้พยอม อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท
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(383) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่3 บา้นคงคาเหนอื - 
หมู่ที ่4 บา้นป่าไผ่ ตาํบลคลองตาคต อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(384) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นแม่เชยีงรายลุม่ หมู่ 3 
ตาํบลแม่พรกิ อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 7,772,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,772,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,227,300             บาท

(385) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นผึ้ง หมู่ 3 บา้นเหลา่แม่ปูน หมู่ 7 
ตาํบลศาลา อาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง 8,970,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,970,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,229,200             บาท

(386) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยพนุอ้ย พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัพนุอ้ย หมู่ที ่1 ตาํบลชอนม่วง อาํเภอบา้นหมี ่จงัหวดัลพบรุ ี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 11,873,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,873,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,126,900             บาท

(387) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นท่าหลกุ หมู่ที ่4 ตาํบลหนองลอ่ง 
อาํเภอเวยีงหนองลอ่ง จงัหวดัลาํพนู ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 9,498,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,498,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,301,500             บาท
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(388) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ี(ระยะที ่3) หมู่ที ่2 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(389) เขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศันแ์ละถนนเลยีบคลอง
ท่าผา-บางแกว้ หมู่ที ่5 ตาํบลวงัเยน็ อาํเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(390) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เลย บรเิวณท่าดนิปุ่น บา้นโพนค่าย 
หมู่ที ่6 ตาํบลนาออ้ อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 11,081,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,081,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,518,500             บาท

(391) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมินํา้หมนั บา้นตลาด หมู่ที ่1 และบา้นเดิน่ หมู่ที ่3 
ตาํบลด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(392) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม (ระยะที ่2) บา้นท่าสาวเอ ้
หมู่ที ่15 ตาํบลหนองบวัสมิ อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 
ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง 12,031,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,120,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,031,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,448,600             บาท
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(393) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) บรเิวณวดับา้นด่านเกวยีน 
หมู่ที ่1 ตาํบลด่านเกวยีน อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

31,746,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,746,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,654,000             บาท

(395) เขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ รมิคลองอู่ตะเภา 
(ทัง้ 2 ฝัง่) หมู่ที ่1 บา้นย่านยาว ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง 
กบัเทศบาลตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 415 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(396) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ต่อเนือ่งเขือ่นเดมิ) 
บรเิวณวดัท่าแซ บา้นท่าแซ หมู่ที ่3 และบา้นหนองบวั หมู่ที ่4 
ตาํบลคลองอู่ตะเภา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ความยาว 910 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

(397) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
และท่าเทยีบเรอื บรเิวณตลาดรมิแม่นํา้แม่กลอง ตาํบลแม่กลอง 
อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(394) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้อูน เทศบาลตาํบลพรรณานคิม ตาํบลพรรณา 
อาํเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร ความยาว 2,200 เมตร 1 แห่ง
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(398) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดัศรสีุทธาราม 
(วดักาํพรา้) ถงึบรเิวณคลองกาํพรา้ หมู่ 2 ตาํบลบางหญา้แพรก 
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(399) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดัเกาะ ตาํบลบา้นเกาะ 
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 390 เมตร 1 แห่ง 16,417,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,417,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 37,982,900             บาท

(400) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี พื้นทีช่มุชนบา้นเกาะ ตาํบลบา้นเกาะ 
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 21,325,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 165,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,325,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 110,675,000            บาท

(401) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ตะเพนิ บรเิวณฝายนํา้ลน้และสะพาน 
หมู่ที ่7 บา้นลาํอซูี ตาํบลหนองร ีอาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(402) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ระยะที ่3) ตาํบลประศุก 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 19,314,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,314,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,685,700             บาท
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(403) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3, หมู่ที ่4, หมู่ที ่5, 
หมู่ที ่6 ตาํบลโรงชา้ง อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 1,940 เมตร 1 แห่ง 32,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 95,200,000             บาท

(404) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่2 ตาํบลย่านยาว 
อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 11,873,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,873,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,126,900             บาท

(405) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิทางทศิใต)้ 
บรเิวณหมู่ที ่3 ตาํบลวงันํา้ซบั อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 31,775,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,775,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 92,225,000             บาท

(406) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3, หมู่ที ่6 ตาํบลย่านยาว 
อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 30,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,750,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 89,250,000             บาท

(407) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าคอย บรเิวณวดัหนองสาหร่าย หมู่ที ่7 
ตาํบลหนองสาหร่าย อาํเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท
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(408) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตาปี บรเิวณถนนท่าทบัจนี - วดัหนา้เขา 
หมู่ที ่1 ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(409) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (กดุตลงุ) บรเิวณบา้นตลงุ หมู่ที ่2 
ตาํบลหนองเรอื อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(410) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ระยะที ่2) หมู่ที ่1 ตาํบลกระเบื้อง 
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 21,728,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 90,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,728,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,271,400             บาท

(411) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่7 ตาํบลไชยภมู ิ
อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(412) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่2 ตาํบลบางพลบั 
อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 13,720,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,720,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,880,000             บาท

(413) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย บรเิวณหมู่ที ่5 ตาํบลอนิทประมลู 
อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท
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(414) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่6 - หมู่ที ่7 ตาํบลบางเจา้ฉ่า 
อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 15,934,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,934,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,865,700             บาท

18,133,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,110,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,022,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,133,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 41,954,300             บาท

(416) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ราง บา้นชมุพล หมู่ที ่7 ตาํบลนายูง 
อาํเภอนายูง จงัหวดัอดุรธาน ีความยาว 665 เมตร 1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(417) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่3 ตาํบลหาดทนง 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 8,358,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,100,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,358,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,041,700             บาท

(418) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลหาดทนง 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 785 เมตร 1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

29,970,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,970,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,030,000             บาท

(415) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ 6 (ท่าทรายวลัลยี)์ - ทา้ยเขือ่น 
หมู่ 4 ตาํบลจาํปาหลอ่ อาํเภอเมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 454 เมตร 
1 แห่ง

(419) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั หมู่ที ่5 - หมู่ที ่7 (หนา้วดับางกุง้)
ตาํบลสะแกกรงั อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 965 เมตร 1 แห่ง
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(420) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหวาง หมู่ที ่6 ตาํบลชทีวน 
อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(421) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่3 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลแดงหมอ้ อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(422) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํเซบาย บา้นดอนแดงใหญ่ หมู่ที ่2 
ตาํบลหนองเหลา่ อาํเภอม่วงสามสบิ จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(423) เขือ่นป้องกนัตลิง่และปรบัปรงุภมูทิศันร์มิลาํมลูนอ้ย 
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง 20,472,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 126,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,472,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,328,000             บาท

(424) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นกดุชมุ หมู่ที ่1 ตาํบลหนองกนิเพล 
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 22,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,800,000             บาท
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31,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,080,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,920,000             บาท

(426) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยขะยุง หมู่ที ่8 บา้นนํา้คาํ ตาํบลหว้ยขะยุง 
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 32,190,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 145,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,190,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 83,810,000             บาท

(427) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหนองแซง บา้นป่งขาม ตาํบลป่งขาม 
อาํเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,772,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,772,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,227,300             บาท

(428) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นบงึเป่ง หมู่ที ่9 ตาํบลท่ากระเสรมิ 
อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,900,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,900,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,100,000             บาท

(429) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ระยะที ่3) ไปทางเหนอืนํา้ 
บรเิวณชมุชนบา้นพนัธุวงษ ์ตาํบลบา้นเกาะ อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 580 เมตร  1 แห่ง 24,420,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,420,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,580,000             บาท

(430) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองช ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่2, หมู่ที ่4 
ตาํบลเขาวเิศษ อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(425) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยวงันอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลปทมุ 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง
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(431) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จกัราช (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
บรเิวณบา้นประตูชยั หมู่ที ่14 ตาํบลพมิาย - ตาํบลในเมอืง อาํเภอพมิาย 
จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 690 เมตร 1 แห่ง 9,234,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,234,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,765,400             บาท

(432) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองกยุบรุ ีบา้นท่าฝาง หมู่ที ่3 
ตาํบลบ่อนอก อาํเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 13,324,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,100,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,324,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,075,800             บาท

(433) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง 
บรเิวณวดัสตัตนารถปรวิตัรวรวหิาร ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ี
จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 210 เมตร  1 แห่ง 6,883,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,883,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,916,700              บาท

14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(435) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู และหว้ยสกัไพร บรเิวณบา้นบวัเทงิ 
หมู่ที ่4 และบา้นหนองสะโน หมู่ที ่7 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอสวา่งวรีะวงศ ์
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 14,485,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,485,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,514,300             บาท

(434) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นยางชมุ หมู่ที ่7 
ตาํบลศรณีรงค ์อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 825 เมตร 1 แห่ง
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(436) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู ช่วงสวนตาล หมู่ที ่11 บา้นตาลสุม
ถงึสะพานขา้มหว้ยใคร่นุ่น ตาํบลตาลสุม อาํเภอตาลสุม 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 400 เมตร  1 แห่ง 10,553,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,553,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,446,200             บาท

(437) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางตะบูน (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
บา้นคุง้ตาํหนกั หมู่ที ่7 ตาํบลบางตะบูน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี
ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 12,664,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,664,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,735,400             บาท

(438) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พงุ เทศบาลตาํบลหลม่เก่า 
อาํเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์  ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,192,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,192,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,807,700             บาท

(439) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองชะอวด บรเิวณถนนรมิคลองฝัง่ตะวนัตก 
ตาํบลชะอวด ถงึ ตาํบลท่าประจะ อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ความยาว 90 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(440) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดับางลีเ่จรญิธรรม 
ตาํบลโคกหมอ้ อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(441) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3 ตาํบลท่าเสน 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(442) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัคลองโพธิ์ หมู่ที ่5 
ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีความยาว 115 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(443) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณวดัพเนนิพลู ตาํบลบางป่า 
อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ีความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(444) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 ตาํบลพยุหะ 
อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(445) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3 บรเิวณตลาดโพธิ์พระยา 
ตาํบลโพธิ์พระยา อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท

462



(446) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้มอ บา้นโนนสูงเปลอืย ตาํบลเมอืงใหม่ 
อาํเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูความยาว 100 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(447) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กระบี ่(ระยะที ่4) บรเิวณสะพาน
ถนนหนา้พลบัพลาถงึสะพานหนิขวาง  ตาํบลกระบีใ่หญ่ อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่ความยาว 770 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(448) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
บรเิวณหนา้ศาลเจา้แม่ทบัทมิถงึบรเิวณโครงการบา้นม ัน่คง 
เทศบาลเมอืงท่าเรอืพระแท่น อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(449) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พาน หลงัเทศบาลตาํบลลาํพาน บา้นวงัยูง 
หมู่ที ่5 อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(450) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปาว บรเิวณซอยนํา้ทพิยไ์ปทางทศิเหนอื 
ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(451) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง หมู่ที ่1, หมู่ที ่8 ตาํบลลานดอกไมต้ก 
อาํเภอโกสมัพนีคร จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(452) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง หมู่ที ่1, หมู่ที ่8, หมู่ที ่9 เทศบาลวงัยาง
อาํเภอคลองขลงุ จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(453) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง หมู่ที ่1 ตาํบลท่าพทุธา อาํเภอคลองขลงุ 
จงัหวดักาํแพงเพชร ความยาว 920 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(454) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง บา้นดงพอง หมู่ที ่10 ตาํบลศิลา 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 4,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,400,000             บาท

(455) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่านางแนว หมู่ที ่2 
ตาํบลท่านางแนว อาํเภอแวงนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(456) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พอง หมู่ที ่9 ตาํบลบงึเนยีม 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(457) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นหนิกอง หมู่ที ่6 ตาํบลบา้นโตน้ 
อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(458) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้จนัทบรุ ีหมู่ที ่7 (บรเิวณวดัวงัจะอา้ย) 
ตาํบลมะขาม อาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ีความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(459) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้บางปะกง บรเิวณหนา้ชมุชนเทศบาล
ตาํบลบางขนาก หมู่ที ่10 ตาํบลบางขนาก อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(460) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองหลวง (ระยะที ่3) ตาํบลบ่อทอง 
อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 440 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(461) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้นอ้ย หมู่ที ่5 ตาํบลโพงาม อาํเภอสรรคบรุ ี
หนา้วดัธรรมกิาวาส (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

14,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,300,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,600,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 28,600,000             บาท

(462) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหนา้วดัคงสวสัดิ์วฒันาราม 
หมู่ที ่2 ตาํบลหาดท่าเสา อาํเภอเมอืงชยันาท จงัหวดัชยันาท 
ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
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(463) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณหมู่ที ่1 ตาํบลท่าม่วง 
อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 560 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(464) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยคลองใหญ่ ระยะที ่2 ตาํบลหนองไผ่แกว้ 
อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(465) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา 
บรเิวณเขตตดิต่อองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลวดัโคก หมู่ที ่4 ตาํบลคุง้สาํเภา 
อาํเภอมโนรมย ์จงัหวดัชยันาท ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(466) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลาํภาช ีบรเิวณบา้นท่าเสดจ็ หมู่ที ่1 
ตาํบลจรเขเ้ผอืก อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(467) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง หมู่ที ่9 ตาํบลท่าไม ้
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(468) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่6 ตาํบลโพนางดาํออก 
อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
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(469) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แควนอ้ย บรเิวณหมู่ที ่1 และหมู่ที ่7 
ตาํบลกลอนโด อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
ความยาว 1,310 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(470) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นโนนโพธิ์ทอง-บา้นนอ้ยพฒันา 
หมู่ที ่21 และหมู่ที ่15 ตาํบลลุม่ลาํช ีอาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภมู ิ
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(471) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พรม บา้นท่าเดือ่ หมู่ที ่9 ตาํบลบา้นยาง 
อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภมู ิความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(472) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าตะเภา บรเิวณบา้นหนองบวั-นาเหนอื 
หมู่ที ่5 ตาํบลหาดพนัไกร อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(473) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สว ีบรเิวณหมู่ที ่1 ตาํบลนาสกั อาํเภอสว ี
จงัหวดัชมุพร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
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(474) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ บา้นสนัตธิรรม ตาํบลเมง็ราย 
อาํเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(475) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ บา้นนํา้แพร่ ตาํบลยางฮอม 
อาํเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(476) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บา้นท่าขา้วเปลอืก หมู่ที ่7 
ตาํบลท่าขา้วเปลอืก อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 
ความยาว 2,670 เมตร 1 แห่ง 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(477) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กก บรเิวณหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร 
มณฑลทหารบกที ่37 ตาํบลรอบเวยีง อาํเภอเมอืงเชยีงราย 
จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 5,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(478) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ หมู่ที ่1, หมู่ที ่12, หมู่ที ่14 ตาํบลเวยีง 
อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(479) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ขาน หมู่ที ่7 ตาํบลท่าวงัพรา้ว 
อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 4,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,400,000             บาท
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(480) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บรเิวณโคง้ปู่ลงิ 
ถงึโคง้วงัแดง ตาํบลบา้นตาล อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ความยาว 1,260 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(481) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั บา้นท่าประดู่ หมู่ที ่11 ตาํบลเขากอบ 
อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 1,070 เมตร  1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(482) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองช ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่1,หมู่ที ่8 
ตาํบลเขาวเิศษ อาํเภอวงัวเิศษ จงัหวดัตรงั ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(483) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลย่านซือ่ อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(484) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ตรงั พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัประสทิธชิยั (ท่าจนี) ตาํบลทบัเทีย่ง อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(485) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํภรูา หมู่ที ่2 ตาํบลปากแจ่ม 
อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั ความยาว 1,780 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(486) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองพกิลุ หมู่ที ่3 ตาํบลในควน 
อาํเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั  ความยาว 1,780 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(487) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บา้นท่าปยุ 
หมู่ที ่5 ตาํบลสามเงา อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(488) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํหว้ยแม่ละเมา (ตอน 1) ตาํบลกาษา 
อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  ความยาว 670 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(489) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองจมกูกลวง บรเิวณวดัเลขธรรมกติติ์ 
ตาํบลบางออ้ อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(490) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นเหนอื หมู่ที ่12 (จดุที ่1) 
ตาํบลกง อาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(492) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล. เลยีบคลองบงึกุ่ม หมู่ที ่4 ตาํบลพะเนยีด 
อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,380 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(493) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล.รมิแม่นํา้นครชยัศร ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ท่าจนี) วดัทรงคนอง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(494) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้กํา่ หมู่ที ่4 เทศบาลตาํบลนาแก 
ตาํบลนาแก อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(495) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้บงั บา้นพระซอง หมู่ที ่4 ตาํบลพระซอง 
อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(496) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นวงัโพธิ์ หมู่ที ่12 
ตาํบลไชยบรุ ีอาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(491) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้มลู (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นตาลสุม หมู่ที ่11 
ตาํบลตาลสุม อาํเภอตาลสุม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
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(497) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้กํา่ บา้นนํา้กํา่นอ้ย หมู่ที ่17 ตาํบลนํา้กํา่ 
อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(498) เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล. พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณสะพาน
วดัวงันํา้เขยีวเลยีบคลองท่าสาร - บางปลา หมู่ที ่14 ตาํบลวงันํา้เขยีว 
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ความยาว 1,050 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(499) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สงคราม บา้นวงัโพธิ์ หมู่ที ่8 ตาํบลไชยบรุ ี
อาํเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(500) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบรบูิรณ์ ตาํบลหมืน่ไวย 
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา ความยาว 860 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(501) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองท่าเชี่ยว พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่16 
ตาํบลทุ่งปรงั อาํเภอสชิล จงัหวดันครศรธีรรมราช ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
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(502) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองชะอวด ฝัง่ตะวนัออก
ตัง้แต่วดัศรมีาประสทิธิ์ถงึสะพานโคง้รถไฟ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
ตาํบลชะอวด อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช  
ความยาว 378 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(503) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองชะอวด หมู่ที ่7 ตาํบลท่าเสมด็ 
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรธีรรมราช  ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(504) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5, หมู่ที ่6 ตาํบลยางตาล 
อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(505) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่7 ตาํบลทบักฤชใต ้
อาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

4,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,400,000             บาท

12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(506) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ช่วงที ่2) บรเิวณหมู่ที ่3 
ตาํบลท่านํา้ออ้ย อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง

(507) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณวดัเกรยีงไกรเหนอื ตาํบลเกรยีงไกร 
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
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(508) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
วดัเสาธงทอง - วดัปรมยัยกิาวาส ตาํบลเกาะเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบรุ ีความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(509) เขือ่นป้องกนัตลิง่ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์บรเิวณวดัไทยเจรญิ 
ตาํบลบางขนุกอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี
ความยาว 135 เมตร 1 แห่ง 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 22,000,000             บาท

(510) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหอ หมู่ที ่1 ตาํบลปากคาด อาํเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(511) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยคาด บา้นหว้ยคาด ตาํบลปากคาด 
อาํเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง 14,020,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,100,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,020,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,040,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 28,040,000             บาท

(512) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยสหาย ตาํบลบุง่คลา้ อาํเภอบุ่งคลา้ 
จงัหวดับงึกาฬ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(513) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้ตะโคง บา้นตะแบง หมู่ที ่2 ตาํบลหวัฝาย 
อาํเภอแคนดง จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท
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(514) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณบา้นโพนเงนิ หมู่ที ่10 
ตาํบลท่าม่วง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(515) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
หมู่ที ่1 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี(ฝัง่เหนอื 
กม.16+000 ถงึ กม.17+000) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(516) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
หมู่ที ่1 ตาํบลบงึนํา้รกัษ ์อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(517) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองเปรมประชากร จากคลองบา้นใหม่
ถงึคลองรงัสติประยูรศกัดิ์ (ระยะที ่2) อาํเภอเมอืงปทมุธาน ี
จงัหวดัปทมุธาน ีความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(518) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้กยุบรุ ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณท่านํา้วดัวงัยาว หมู่ที ่1 ตาํบลกยุบรุ ีอาํเภอกยุบรุ ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(519) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) หมู่ที ่7 
ตาํบลบา้นสรา้ง - หมู่ที ่9 ตาํบลบางกระเบา อาํเภอบา้นสรา้ง 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(520) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นสม้โฮง ตาํบลเขวาใหญ่ 
อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(521) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลเกาะเทโพ 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 570 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(522) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปราจนีบรุ ีบา้นตะกดุออ้ม หมู่ที ่7 
ตาํบลวงัดาล อาํเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี
ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(523) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัโปรดสตัย ์ตาํบลขนอนหลวง อาํเภอบางปะอนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 465 เมตร 1 แห่ง 11,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,160,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,320,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 22,320,000             บาท
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(524) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่1, หมู่ที ่2 
ตาํบลบางกะส ัน้ อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(525) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นศรสีุข ตาํบลหวัขวาง 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 26,000,000             บาท

(526) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลไมต้รา 
อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(527) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองโพธิ์ บรเิวณหนา้วดัสามเรอืน หมู่ที ่2 
ตาํบลสามเรอืน อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง 4,320,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,280,000             บาท

(528) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้งมิ ตน้นํา้ยมช่วงที ่1 บา้นป่าแดง หมู่ที ่9 
ตาํบลงมิ อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(529) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ควร เชื่อมต่อแม่นํา้ยมฝัง่บา้นบญุเรอืง 
หมู่ที ่9 ตาํบลปง อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
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(530) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยบงัอี ่บา้นนาสะโน หมู่ที ่3 ตาํบลนาสะเมง็ 
ถงึบา้นนาตาล หมู่ที ่8 ตาํบลดอนตาล , บา้นนาโพธิ์ หมู่ที ่5 ถงึหมู่ที ่6 
ตาํบลโพธิ์ไทร อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมกุดาหาร 
ความยาว 920 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(531) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้องิ ตาํบลหงสห์นิ อาํเภอจนุ 
จงัหวดัพะเยา ความยาว 620 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(532) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่ลานอ้ย บา้นแม่ลานอ้ย หมู่ที ่1 - 
บา้นทุ่งสารภ ีหมู่ที ่9 ตาํบลแม่ลานอ้ย อาํเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 5,080,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,080,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,320,000             บาท

(533) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปาย บา้นแสงทองเวยีงใต ้หมู่ที ่8 
ตาํบลเวยีงใต ้อาํเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(534) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนางย่อน พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
เทศบาลตาํบลครุะบรุ ีอาํเภอครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา 
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(535) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นดอนผึ้ง ตาํบลบากเรอื 
อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง 11,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 23,200,000             บาท

(536) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางม่วง (ระยะที ่2) หมู่ที ่4 
ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(537) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นด่านเก่า บรเิวณใตส้ะพาน 
หมู่ที ่1 ตาํบลโขงเจยีม อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(540) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน หมู่ที ่2 - หมู่ที ่3 ตาํบลปากทาง 
อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(539) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหนา้ศาลเจา้พ่อ เทศบาลเมอืงพจิติร
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพจิติร จงัหวดัพจิติร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง

(538) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองปากพะเนยีด (ช่วงที ่3) หมู่ที ่10 
ตาํบลเขาชยัสน อาํเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
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(541) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
คลองระหานบอน หมู่ที ่5 ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
(สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา) ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(542) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัท่าซกิ หมู่ที ่6 ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(544) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ีหมู่ที ่3  - หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นลาด 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(545) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เพชรบรุ ี(ระยะที ่1) เทศบาลตาํบลบา้นลาด 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(546) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั จากสะพานวดัโพธิ์ศรสีองคร 
ฝัง่ทศิตะวนัออกและฝัง่ทศิตะวนัตก ไปทางใต ้จนสุดเขตเทศบาล
เมอืงหลม่สกั อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(543) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางจาก พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์ตาํบลบางจาก
อาํเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
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(547) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้พงุ พื้นทีช่มุชนเขตเทศบาลตาํบลหลม่เก่า 
(ผนงัป้องกนัการกดัเซาะรมิฝัง่แม่นํา้พงุ) อาํเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(548) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นหนุนใต ้หมู่ที ่8 ตาํบลบา้นหนุน 
อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(549) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นหวัเมอืง หมู่ที ่1, หมู่ที ่13 
ตาํบลหวัเมอืง อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ ความยาว 560 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(550) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีหนา้โรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล 
และปรบัปรงุเขือ่นหนา้วดัเกิ้งบูรพาเกิ้งใตใ้นเขตตาํบลเกิ้ง 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง 5,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,400,000             บาท

8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(552) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นคุม้ใต ้ตาํบลหวัขวาง 
อาํเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(551) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีวดัป่าวงัสกิาราม บา้นวงัไผ่ ตาํบลลาดพฒันา 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
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(553) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าสองคอน หมู่ที ่12 
ตาํบลท่าสองคอน อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(554) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ระยะที ่2) บา้นท่าสะแบง หมู่ที ่4 
ตาํบลมะบา้ อาํเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(555) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ี(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นดอนคาํ หมู่ที ่9 
ตาํบลคาํไฮ อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง 12,480,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,480,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,960,000             บาท

(556) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ระยอง บรเิวณขา้งวดัละหารใหญ่ 
ตาํบลหนองบวั อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(557) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณศาลเจา้ หมู่ที ่2 
ตาํบลคุง้กระถนิ อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง 6,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(558) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่4 บา้นป่าไผ่ 
ตาํบลคลองตาคต อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
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(559) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง บรเิวณ หมู่ที ่1, หมู่ที ่2, 
หมู่ที ่4 และหมู่ที ่11 ตาํบลคุง้พยอม อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(560) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ลพบรุ ีพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดัโพธิ์เทพประสทิธิ์และวดัโคกหมอ้ ตาํบลโพธิ์เกา้ตน้ 
อาํเภอเมอืงลพบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีความยาว 375 เมตร 1 แห่ง 7,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,500,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(561) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองลาํสนธ ิพรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์หมู่ที ่2 
ตาํบลบวัชมุ อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีความยาว 415 เมตร 1 แห่ง 12,450,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,250,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,450,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,900,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,900,000             บาท

(562) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นท่าด่าน หมู่ที ่2 ตาํบลแม่พรกิ 
อาํเภอแม่พรกิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(563) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้จาง บา้นป่าตนั หมู่ที ่5 ตาํบลป่าตนั 
อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(564) เขือ่เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้วงั บา้นเหลา่ หมู่ที ่5 ตาํบลลอ้มแรด 
อาํเภอเถนิ จงัหวดัลาํปาง ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(565) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่ทา บา้นฝัง่หมิง่ หมู่ที ่7 ตาํบลเหมอืงจี้ 
อาํเภอเมอืงลาํพนู เชื่อมต่อ บา้นทาขมุเงนิ หมู่ที ่1 ตาํบลทาขมุเงนิ 
อาํเภอแม่ทา จงัหวดัลาํพนู ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(566) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ปิง บา้นสบปะ หมู่ที ่9 ตาํบลรมิปิง 
อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(567) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นหวันา หมู่ที ่10 ตาํบลหนองแกว้ 
อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(568) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นผึ้ง หมู่ที ่4, หมู่ที ่5, หมู่ที ่7, 
หมู่ที ่8, หมู่ที ่12 ตาํบลทาม อาํเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรสีะเกษ 
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(570) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา บา้นโคกพยอม หมู่ที ่5 
ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง ต่อเนื่อง หมู่ที ่8  ตาํบลบา้นพร ุ
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(571) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองอู่ตะเภา (ระยะที ่2) บา้นท่าแขก หมู่ที ่2 
ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง และหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นพร ุ
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(572) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองภมู ีบา้นเกาะยวน หมู่ที ่11 ตาํบลรตัภมู ิ
อาํเภอควนเนยีง จงัหวดัสงขลา ความยาว 580 เมตร  1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(573) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองประชาชื่น พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดันางพมิพ ์หมู่ที ่3 ตาํบลบางขนัแตก อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(569) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู จากสะพานรมิหว้ยสาํราญจดแม่นํา้มลู 
ตาํบลโพธิ์ อาํเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
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(574) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณวดับางประจนัต ์หมู่ที ่1 ตาํบลลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 430 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(575) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง ตัง้แต่วดันางวงั
ถงึวดับางกะพอ้ม ตาํบลอมัพวา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(576) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้แม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน์
และท่าเทยีบเรอื บรเิวณวดับางนางลีใ่หญ่ ตาํบลสวนหลวง 
อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง 7,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท

(577) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ระยะที ่2) 
พื้นทีช่มุชนบา้นคลองสาํโรงขึ้นไปทางเหนอืนํา้ หมู่ที ่5 ตาํบลสวนสม้ 
อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(578) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุนขัหอน บรเิวณวดัใหญ่บา้นบ่อ หมู่ที ่3 
ตาํบลบา้นบ่อ อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 
ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(579) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม ฝัง่ตะวนัตก หมู่ที ่3 ตาํบลยางซา้ย 
อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง 5,160,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,160,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,640,000             บาท

(580) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองแม่กลอง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณโรงเรยีนวดัลาดเป้ง หมู่ที ่3 ตาํบลนางตะเคยีน 
อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(581) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางแค พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บรเิวณโรงเรยีนบา้นบางนางลี ่หมู่ที ่4 ตาํบลบางนางลี ่อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(582) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัเชงิราก หมู่ที ่3 
ตาํบลเรงิราง อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 7,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท

(583) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ป่าสกั บรเิวณวดัชุง้ (ระยะที ่4) หมู่ที ่4 
ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบรุ ีความยาว 190 เมตร 1 แห่ง 4,730,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,650,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,730,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,920,000             บาท

(584) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา (ระยะที ่4) หมู่ที ่6 ตาํบลประศุก 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
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(585) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลหวัป่า 
อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีความยาว 370 เมตร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,000,000             บาท

(586) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่5 บา้นหวัวน 
ตาํบลพระงาม อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี
ความยาว 1,550 เมตร 1 แห่ง 31,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(587) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม บา้นวงัวน หมู่ที ่1 ตาํบลศรสีชันาลยั 
อาํเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 9,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(588) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ยม หมู่ที ่2 บา้นบางควาย ตาํบลปากแคว 
อาํเภอเมอืงสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(589) เขือ่นป้องกนัลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี (ระยะที ่2) ตาํบลย่านยาว 
อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี ความยาว 1,550 เมตร 1 แห่ง 31,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 155,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(590) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั หมู่ที ่2 - หมู่ที ่1 ตาํบลท่าซงุ 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
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(591) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี ตาํบลวงันํา้ซบั อาํเภอศรปีระจนัต ์
จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 377 เมตร 1 แห่ง 7,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,800,000             บาท

(592) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่7 ตาํบลท่าซงุ 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(593) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดับางเลน หมู่ที ่1 
ตาํบลกฤษณา อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 678 เมตร 1 แห่ง 13,560,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 67,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,560,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,120,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 27,120,000             บาท

(594) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองนํา้ปลายนา หมู่ที ่5 ตาํบลวงันํา้ซบั 
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(595) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หมู่ที ่3 ตาํบลศรปีระจนัต ์
อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 620 เมตร 1 แห่ง 8,680,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,680,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,360,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 17,360,000             บาท

8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(596) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองสุพรรณ ร.2 บรเิวณวดัท่ามะนาว ตาํบลยางอน 
อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
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(597) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี หนา้วดันางบวชถงึตลาดนางบวช 
หมู่ที ่4 ตาํบลนางบวช อาํเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 28,000,000             บาท

6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(599) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้สะแกกรงั บา้นบางกุง้ ตาํบลสะแกกรงั 
อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ีความยาว 860 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(600) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิคลองบางกลว้ย พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
วดับญุบนัเทงิ หมู่ที ่2 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์าน ี
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีความยาว 220 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(601) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นนํา้โจก๊ หมู่ที ่4 ตาํบลแก 
อาํเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง 28,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 140,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(602) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นตลิง่ชนั หมู่ที ่7 ตาํบลสระขดุ 
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,070 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(598) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ท่าจนี บรเิวณหนา้วดันอ้ย (หลวงปู่เนยีม) 
ตาํบลตน้คราม อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบรุ ีความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
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(603) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บา้นเมอืงบวั หมู่ที ่1 ตาํบลเมอืงบวั 
อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร ์ความยาว 1,750 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(604) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยโมง บรเิวณบา้นนํา้โมง หมู่ที ่2 
ตาํบลนํา้โมง อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,200,000             บาท

(605) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยหลวง (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) 
ดา้นสถานไีฟฟ้าโพนพสิยั ตาํบลวดัหลวง อาํเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง 5,060,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,300,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,060,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,240,000             บาท

(606) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยสวย บา้นปากสวย หมู่ที ่4 
ถงึบา้นสวยเสดจ็ หมู่ที ่13 ตาํบลวดัหลวง อาํเภอโพนพสิยั 
จงัหวดัหนองคาย ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง 9,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,800,000             บาท

(607) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู บรเิวณหนา้สาธารณสุข ตาํบลโขงเจยีม 
อาํเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(608) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํนํา้พอง (ระยะที ่3) บา้นโนนสาํราญ หมู่ที ่8 
และบา้นสมสนุก หมู่ที ่14 ตาํบลนากอก อาํเภอศรบีญุเรอืง 
จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
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(609) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่2 และหมู่ที ่3  
ตาํบลโผงเผง อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(610) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่1 ตาํบลไชโย 
อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(611) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา หมู่ที ่2 ตาํบลบางเสดจ็ 
อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(612) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้เจา้พระยา บรเิวณหมู่ที ่4 ตาํบลเทวราช 
อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง 10,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(613) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยเสยีว (ระยะที ่2) ตาํบลบา้นผอื 
อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 7,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000             บาท

(614) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํปาว ตาํบลกมุภวาปี อาํเภอกมุภวาปี 
จงัหวดัอดุรธาน ีความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
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(615) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้น่าน บรเิวณหนา้วดัสจัจาราษฎรบ์าํรงุ 
หมู่ที ่10 ตาํบลวงัแดง อาํเภอตรอน จงัหวดัอตุรดติถ ์
ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000             บาท

(616) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิลาํโดมใหญ่ บา้นเดือ่โดม หมู่ที ่5 ตาํบลโพธิ์ไทร 
อาํเภอพบูิลมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 600 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(617) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นคูเดือ่ ตาํบลแจระแม อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(618) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บา้นหนองมะนาว (ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) ตาํบลกดุลาด 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี 
ความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 21,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,000,000             บาท

(619) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีหมู่ที ่10, หมู่ที ่11 เทศบาลตาํบลหว้ยเรอื
อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 700 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
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(620) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิหว้ยขะยุง พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บา้นอดุมเกษตร หมู่ที ่3 - บา้นนํา้คาํ หมู่ที ่8 ตาํบลหว้ยขะยุง 
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(621) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีหมู่ที ่14 บา้นขามป้อม ตาํบลสรา้งถ่อ 
อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(622) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นท่าเตาไห ตาํบลปทมุ อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(623) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
(ต่อเนื่องเขือ่นเดมิ) บา้นท่ากกแห่ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 870 เมตร 1 แห่ง 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(624) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีบา้นท่าศาลา หมู่ที ่4, หมู่ที ่5 
ตาํบลชทีวน อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 710 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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(625) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ช ีหมู่ที ่1, หมู่ที ่2 บา้นแดงหมอ้
ตาํบลแดงหมอ้ อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง 12,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(626) เขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้มลู พรอ้มปรบัปรงุภมูทิศัน ์
บา้นปากกดุหวาย บรเิวณวดัป่าพลูสนิ หมู่ที ่6 ตาํบลหนองกนิเพล 
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีความยาว 800 เมตร 1 แห่ง 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

4,356,250,900 บาท
1. งบลงทนุ 4,356,250,900         บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,356,250,900         บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,356,250,900         บาท

1.1.1.1 ค่าควบคมุงาน 116,370,200            บาท
(1) ค่าควบคมุงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 63,862,200             บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)

(1.1) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงอาํนาจเจรญิ ระยะที ่1 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 2,633,400              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 ตัง้งบประมาณ 2,633,400              บาท

(1.2) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนกนัตงั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 1,927,300              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 ตัง้งบประมาณ 1,927,300              บาท

โครงการ : โครงการป้องกนัน้ําท่วมพื้นที่ชมุชน
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(1.3) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกาํเนดินพคณุ 
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 1,956,800              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 ตัง้งบประมาณ 1,956,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,246,500              บาท

(1.4) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงเชยีงราย ระยะที ่3 จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 1,768,800              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 ตัง้งบประมาณ 1,768,800              บาท

(1.5) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนอ่างศิลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 3,305,600              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 ตัง้งบประมาณ 3,305,600              บาท

(1.6) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนอนิทรบ์รุ ี
ระยะที ่5 อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 2,844,700              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 ตัง้งบประมาณ 2,844,700              บาท

(1.7) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนบา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 2,095,200              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 ตัง้งบประมาณ 2,095,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,330,300              บาท
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(1.8) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 1,745,600              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 ตัง้งบประมาณ 1,745,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,180,900              บาท

1,956,800              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 ตัง้งบประมาณ 1,956,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,197,500              บาท

(1.10) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แห่ง 1,245,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,130,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,245,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,484,000              บาท

(1.11) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพยุหะ 
อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์(ส่วนทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะ
ส่วนทีช่าํรดุบกพร่อง) 1 แห่ง 1,206,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,430,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 490,000                บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 733,300                บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,206,700              บาท

(1.12) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง 1,610,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,630,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,710,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,610,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,979,000              บาท

(1.9) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงสุราษฎรธ์าน ี
ระยะที ่2 จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง

497



(1.13) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนศรมีหาโพธ ิ
ระยะที ่2  อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 1,681,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,430,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,295,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,665,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,681,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,787,800              บาท

(1.14) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง 
ระยะที ่3 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 1,800,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,680,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,540,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,846,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,800,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,492,900              บาท

(1.15) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง 
ระยะที ่4 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 2,143,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,770,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,143,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,469,700              บาท

(1.16) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงชยัภมู ิ
ระยะที ่2 จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 2,458,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,760,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,458,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,144,500              บาท

(1.17) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโกรกพระ  
ระยะที ่2  อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 2,143,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,770,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,197,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,143,200              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,469,700              บาท
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(1.18) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
วเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 1,912,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,720,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,961,700              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,912,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,095,500              บาท

(1.19) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
เมอืงเชยีงราย ระยะที ่4 จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 1,265,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,210,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,265,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,544,000              บาท

(1.20) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเลย ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 1,265,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,210,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,050,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,350,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,265,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,544,000              บาท

(1.21) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
เมอืงอทุยัธาน ีระยะที ่5 จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 1,528,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,970,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,569,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,528,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,471,800              บาท

(1.22) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงใหม่ ระยะที ่2  จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 1,302,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,302,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,018,000              บาท
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(1.23) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางศรเีมอืง
ระยะที ่2  อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 1,096,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,120,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,096,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,383,600              บาท

(1.24) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนละไม 
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี1 แห่ง 1,302,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 6,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,330,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,302,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,018,000              บาท

(1.25) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงนราธวิาส ระยะที ่1  จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 1,541,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,541,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,738,900              บาท

(1.26) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการ
จงัหวดับงึกาฬ  อาํเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 777,400                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,675,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 735,000                บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 777,400                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,162,600              บาท

(1.27) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งอารมณ์
ระยะที ่2  อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 1,272,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,272,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,327,300              บาท

(1.28) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพนสันคิม อาํเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 1,659,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,659,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,180,300              บาท
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(1.29) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 1,272,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,272,700              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,327,300              บาท

(1.30) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบา้นแป้ง 
อาํเภอพรหมบรุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 1,527,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,680,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,527,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,192,700              บาท

(1.31) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 1,541,100              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,820,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,541,100              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,738,900              บาท

762,900                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,325,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 665,000                บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 762,900                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,897,100              บาท

(1.33) ควบคมุงานก่อสรา้งเพิม่ประสทิธภิาพระบบป้องกนันํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนวารนิชาํราบ อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.34) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนอ่างศิลา ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 1,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,750,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,750,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,500,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,500,000              บาท

(1.32) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2 อาํเภอสวา่งแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง
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(1.35) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนวดัไทรย ์
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 1,960,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,960,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,920,000              บาท

(1.36) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหา
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงกระบี ่ ระยะที ่1 จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.37) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางกระเจา้
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(1.38) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสาํโรงทาบ 
อาํเภอสาํโรงทาบ จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 1,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,800,000              บาท

(2) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงสุรนิทร ์ ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 4,115,800              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 ตัง้งบประมาณ 4,115,800              บาท
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(3) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนแม่สอด  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  1 แห่ง 2,276,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,379,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,354,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,276,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,648,200              บาท

(4) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 2,829,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,900,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,590,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,903,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,829,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,577,100              บาท

(5) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนทุ่งสง ระยะที ่1 อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 2,448,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,160,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,511,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,448,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,961,000              บาท

(6) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงน่าน 
ระยะที ่3 จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 2,545,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,605,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,545,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,863,100              บาท

(7) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนไร่ขงิ 
ระยะที ่2  อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 2,676,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,200,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,746,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,676,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,327,700              บาท
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(8) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล 
ตาํบลนํา้ตาล อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 2,513,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,460,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,589,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,513,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,047,000              บาท

(9) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงสกลนคร  ระยะที ่1  จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 1,896,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,896,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,063,200              บาท

(10) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่จนั 
ระยะที ่2 อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 1,896,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,240,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,896,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,063,200              บาท

(11) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล 
ระยะที ่2  อาํเภออนิทรบ์รุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 1,956,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,956,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,284,000              บาท

(12) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่าจนี 
ระยะที ่4  อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 2,252,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,252,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,387,600              บาท

(13) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 2,074,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,450,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,074,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,725,400              บาท
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(14) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนออ้มใหญ่ 
ระยะที ่2  อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 1,956,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,550,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,310,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,956,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,284,000              บาท

(15) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสุไหงโก-ลก 
ระยะที ่2  อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 2,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

(16) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนป่าโมก ระยะที ่2 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  1 แห่ง 2,590,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,950,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,590,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,180,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,180,000              บาท

(17) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงขอนแก่น  ระยะที ่1 จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 2,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

(18) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางรกั ระยะที ่1 
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 2,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

(19) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนแม่สอด ระยะที ่2  อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 1 แห่ง 2,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
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(20) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงบรุรีมัย ์ระยะที ่1 จงัหวดับรุรีมัย ์ 1 แห่ง 2,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

(21) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกระทุ่มลม้ 
ระยะที ่1 อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 2,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

(22) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนประศุก  
ระยะที ่1 อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 2,660,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,300,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,660,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,320,000              บาท

(23) ควบคมุงานก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วม
พื้นทีช่มุชนเมอืงภเูก็ต ระยะที ่2 จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 2,100,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,100,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 176,880,500            บาท
(1) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 11,268,100             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 ตัง้งบประมาณ 11,268,100             บาท
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(2) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 8,049,100              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 ตัง้งบประมาณ 8,049,100              บาท

(3) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 8,048,500              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 ตัง้งบประมาณ 8,048,500              บาท

(4) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 5,163,000              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 ตัง้งบประมาณ 5,163,000              บาท

(5) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 8,799,400              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 ตัง้งบประมาณ 8,799,400              บาท

(6) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัตราด 1 แห่ง 8,051,000              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 ตัง้งบประมาณ 8,051,000              บาท
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(7) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน จงัหวดัสตูล 1 แห่ง 8,046,900              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 ตัง้งบประมาณ 8,046,900              บาท

(8) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคเหนอื  ระยะที ่1 1 รายการ 14,773,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,940,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,773,400             บาท

(9) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคกลาง  ระยะที ่1 1 รายการ 19,717,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,940,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,222,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,717,800             บาท

(10) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่1 1 รายการ 14,773,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,940,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,773,400             บาท

(11) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคใต ้ระยะที ่1 1 รายการ 14,773,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,940,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,166,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,773,400             บาท
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(12) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคเหนอื  ระยะที ่2 1 รายการ 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(13) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคกลาง  ระยะที ่2 1 รายการ 9,833,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,833,300              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,166,700             บาท

(14) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่2 1 รายการ 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(15) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคใต ้ระยะที ่2 1 รายการ 8,194,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,194,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,805,600             บาท

(16) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคกลาง  ระยะที ่3 1 รายการ 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

509



(17) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคเหนอื  ระยะที ่3 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(18) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ระยะที ่3 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(19) ศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบรายละเอยีดระบบป้องกนั
นํา้ท่วมและระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
ลุม่นํา้ภาคใต ้ระยะที ่3 1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 4,063,000,200         บาท
(1) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพาน อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 9,905,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 161,840,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 141,840,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,095,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,905,000              บาท

(2) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนป่าตอง อาํเภอกระทู ้ 
จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 1,085,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 398,990,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 298,990,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,609,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,304,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,085,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 85,000,000             บาท
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(3) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงภเูก็ต อาํเภอเมอืง  
จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 33,046,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 517,600,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 417,600,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,330,700              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 62,623,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,046,100             บาท

(4) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางมลูนาก ระยะที ่3 
อาํเภอบางมลูนาก  จงัหวดัพจิติร 1 แห่ง 48,078,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 197,970,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 97,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,756,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,078,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,078,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,556,800             บาท

(5) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสุไหงโกลก อาํเภอสุไหงโกลก 
จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 43,254,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 372,202,900            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 160,216,700            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 84,366,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,254,200             บาท

(6) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ี ระยะที ่3 
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 56,717,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 269,300,000            บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 113,390,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,150,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 61,041,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,717,800             บาท

(7) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
เมอืงอาํนาจเจรญิ ระยะที ่1 จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 แห่ง 48,128,600             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 ตัง้งบประมาณ 48,128,600             บาท
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(8) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่2 อาํเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 46,243,800             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 ตัง้งบประมาณ 46,243,800             บาท

(9) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นทีช่มุชน
เมอืงสุรนิทร ์ระยะที ่1 จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 98,241,200             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 ตัง้งบประมาณ 98,241,200             บาท

(10) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนกนัตงั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 45,896,300             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 ตัง้งบประมาณ 45,896,300             บาท

(11) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนบา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 44,774,400             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 ตัง้งบประมาณ 44,774,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,004,300             บาท

(12) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงสุราษฎรธ์าน ี 
ระยะที ่2  จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 56,657,600             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 ตัง้งบประมาณ 56,657,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,784,000             บาท
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(13) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงเลย ระยะที ่1 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 35,180,800             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 ตัง้งบประมาณ 35,180,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,653,500             บาท

(14) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโพธิ์ทอง ระยะที ่2 
อาํเภอโพธิ์ทอง จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 106,371,900            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 ตัง้งบประมาณ 106,371,900            บาท

(15) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 53,185,600             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 ตัง้งบประมาณ 53,185,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,788,700             บาท

(16) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกาํเนดินพคณุ 
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แห่ง 59,743,200             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 ตัง้งบประมาณ 59,743,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,973,100             บาท
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(17) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย ระยะที ่3 
จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 32,205,600             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 ตัง้งบประมาณ 32,205,600             บาท

(18) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ีระยะที ่4 
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 19,884,700             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 ตัง้งบประมาณ 19,884,700             บาท

(19) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนอ่างศิลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 79,039,700             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 ตัง้งบประมาณ 79,039,700             บาท

(20) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนอนิทรบ์รุ ีระยะที ่5 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 75,038,800             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 ตัง้งบประมาณ 75,038,800             บาท

(21) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงกาฬสนิธุ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 1 แห่ง 37,324,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 148,200,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,324,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,562,800             บาท
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(22) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนพยุหะ อาํเภอพยุหะครี ี
จงัหวดันครสวรรค ์(สว่นทีเ่หลอืและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่าํรดุบกพร่อง)
1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

(23) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนแม่สอด  อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก  1 แห่ง 74,932,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 297,523,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,932,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 92,591,000             บาท

(24) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 74,552,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 366,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 86,333,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,552,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 131,114,600            บาท

(25) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนทุ่งสง ระยะที ่1 อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แห่ง 72,329,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 319,100,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 74,666,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 72,329,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 108,103,800            บาท

(26) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงน่าน ระยะที ่3 
จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 93,922,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 345,302,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,922,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 99,713,000             บาท
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(27) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนควนขนุน อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ 1 แห่ง 98,937,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 188,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,062,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 98,937,600             บาท

(28) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนศรมีหาโพธ ิระยะที ่2 
อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แห่ง 34,762,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 182,950,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 49,718,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 34,762,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,468,900             บาท

(29) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่3 
อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 120,287,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 219,287,900            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,287,900            บาท

(30) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโผงเผง ระยะที ่4 
อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 63,232,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 278,968,500            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,232,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 94,402,300             บาท

(31) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงชยัภมู ิระยะที ่2 
จงัหวดัชยัภมู ิ1 แห่ง 62,772,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 276,940,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 62,772,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 92,833,800             บาท
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(32) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนโกรกพระ  ระยะที ่2 
อาํเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 70,015,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 278,000,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,333,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,015,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 86,651,400             บาท

(33) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนไร่ขงิ ระยะที ่2 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 194,633,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 346,300,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 81,666,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 194,633,400            บาท

(34) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนวเิศษไชยชาญ ระยะที ่2 
อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 1 แห่ง 56,032,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 247,200,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,333,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,032,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 82,834,600             บาท

(35) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงเชยีงราย ระยะที ่4 
จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 78,137,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 148,450,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 78,137,600             บาท

(36) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ตาํบลนํา้ตาล 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 74,040,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 326,650,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 77,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,040,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 109,609,200            บาท
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(37) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงเลย ระยะที ่2 จงัหวดัเลย 1 แห่ง 27,395,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 148,480,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,312,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,395,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,772,400             บาท

(38) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนเมอืงอทุยัธาน ีระยะที ่5 
จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 108,190,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 198,190,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 108,190,000            บาท

(39) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงเชยีงใหม่ ระยะที ่2  จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 แห่ง 38,950,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 38,950,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 113,050,000            บาท

(40) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงสกลนคร  ระยะที ่1 จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 56,533,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,533,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 199,466,700            บาท

(41) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางศรเีมอืง ระยะที ่2  
อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 32,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 95,200,000             บาท

(42) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนละไม อาํเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสุราษฏรธ์าน ี1 แห่ง 38,950,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 190,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 38,950,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 113,050,000            บาท
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(43) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนแม่จนั ระยะที ่2 
อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย 1 แห่ง 56,533,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 320,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,533,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 199,466,700            บาท

(44) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนนํา้ตาล ระยะที ่2  
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 58,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,300,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 205,700,000            บาท

(45) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงนราธวิาส ระยะที ่1 จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 45,933,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,933,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 162,066,700            บาท

(46) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัพื้นทีศู่นยร์าชการจงัหวดับงึกาฬ  
อาํเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 1 แห่ง 23,310,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,310,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,690,000             บาท

(47) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวา่งอารมณ์ ระยะที ่2  
อาํเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธาน ี1 แห่ง 38,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 122,000,000            บาท

(48) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนพนสันคิม อาํเภอพนสันคิม  จงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 49,466,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 49,466,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 174,533,300            บาท
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(49) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบรุ ี1 แห่ง 38,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 122,000,000            บาท

(50) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนท่าจนี ระยะที ่4  
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 67,133,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,133,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 236,866,700            บาท

(51) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบา้นแป้ง อาํเภอพรหมบรุ ี
จงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 45,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 240,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 146,400,000            บาท

(52) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 แห่ง 61,833,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,833,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 218,166,700            บาท

(53) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนออ้มใหญ่   ระยะที ่2  
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 58,300,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,300,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 205,700,000            บาท

(54) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนบา้นกลาง ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 1 แห่ง 45,933,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,933,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 162,066,700            บาท
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(55) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงชมุพร ระยะที ่2  จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 23,310,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,310,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,690,000             บาท

(56) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนสวา่งแดนดนิ ระยะที ่2  อาํเภอสวา่งแดนดนิ 
จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 22,935,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 95,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,935,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,064,300             บาท

(57) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสุไหงโก-ลก ระยะที ่2  
อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(58) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสวรรคโลก 
อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 120,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

(59) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนป่าโมก ระยะที ่2 อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  1 แห่ง 74,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 370,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 148,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 148,000,000            บาท

(60) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงขอนแก่น  ระยะที ่1 จงัหวดัขอนแก่น 1 แห่ง 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
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(61) ก่อสรา้งเพิม่ประสทิธภิาพระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนวารนิชาํราบ อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(62) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางรกั ระยะที ่1 
อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(63) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนแม่สอด ระยะที ่2  อาํเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(64) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงบรุรีมัย ์ระยะที ่1 จงัหวดับรุรีมัย ์ 1 แห่ง 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(65) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบา้นลาด  ระยะที ่1 
อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 26,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 130,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 52,000,000             บาท

(66) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนอ่างศิลา ระยะที ่2 อาํเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 แห่ง 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท
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(67) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนกระทุ่มลม้ ระยะที ่1 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(68) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนวดัไทรย ์
อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 แห่ง 56,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 112,000,000            บาท

(69) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงกระบี ่ ระยะที ่1 จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(70) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนประศุก  ระยะที ่1 
อาํเภออนิทรบ์รุ ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ี1 แห่ง 76,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 152,000,000            บาท

(71) ก่อสรา้งระบบระบายนํา้หลกัเพือ่บรรเทาปญัหานํา้ท่วมพื้นที่
ชมุชนเมอืงภเูก็ต ระยะที ่2 จงัหวดัภเูก็ต 1 แห่ง 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000            บาท

(72) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนบางกระเจา้
อาํเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
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(73) ก่อสรา้งระบบป้องกนันํา้ท่วมพื้นทีช่มุชนสาํโรงทาบ อาํเภอสาํโรงทาบ 
จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

524



276,348,400           บาท
1. งบลงทนุ 276,348,400           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 276,348,400           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 276,348,400           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 44,200,000             บาท
(1) สถานสูีบนํา้และประตูระบายนํา้บางขนาก พรอ้มอาคารประกอบ 
ตาํบลบางขนาก อาํเภอบางนํา้เปรี้ยว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 44,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 468,000,000            บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 191,706,300            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 55,250,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,100,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 154,743,700            บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 232,148,400            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 112 รายการ (รวม 112 หน่วย) 58,298,400             บาท
(2) สถานสูีบนํา้ปลายคลองบางปลารา้พรอ้มเครือ่งสูบนํา้ จาํนวน 4 เครือ่ง 
ตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสุพรรณบรุี 49,850,000             บาท
(3) อาคารบงัคบันํา้คลองจิว๋ตนั ตาํบลบางยาง อาํเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมทุรสาคร 18,000,000             บาท
(4) ก่อสรา้ง ปตร.คลองดอนสะแก โครงการส่งนํา้และบาํรงุรกัษา
ดาํเนนิสะดวก ตาํบลโรงเข ้อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร 25,000,000             บาท
(5) อาคารอดันํา้คลองเตาปูนพรอ้มอาคารประกอบ 
พื้นทีร่บัประโยชน ์150 ไร่ ตาํบลป่าขาด อาํเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 26,000,000             บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
โครงการ : โครงการจดัการคณุภาพน้ํา

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน้ําเสยี และฟ้ืนฟแูหล่งน้ําธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้ีคณุภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป
รวมถงึการนําน้ําเสยีกลบัมาใชใ้หม่ และการจดัการน้ําเพื่อรกัษาสมดลุของระบบนิเวศน์
ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ูพื้นที่ไดร้บัการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเสยี 
[133 แห่ง]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 4.1 : พฒันา เพิ่มประสทิธิภาพระบบบาํบดัน้ําเสยี ป้องกนัระดบัความเค็ม
และลดน้ําเสยีจากแหล่งกาํเนิดชมุชนและพื้นที่เศรษฐกจิ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน้ําเสยี/ปรมิาณน้ําเสยีที่ไดร้บัการบาํบดั [117 แห่ง]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : แหล่งน้ําธรรมชาติไดร้บัการฟ้ืนฟ ู(ลาํน้ําสายหลกั สาขา และลาํคลองที่ผ่านเมืองและ
ชมุชนพื้นที่ชุ่มน้ํา) [16 แหล่ง]
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(6) ประตูระบายนํา้บา้นทุ่งคลอง ขนาดบานระบาย 6.00 x 3.00 เมตร 
จาํนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานสงขลา ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 55,000,000             บาท

37,500,000             บาท
1. งบลงทนุ 19,350,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,350,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 19,350,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 19,350,000             บาท
(1) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.1 ตาํบลชา้งเผอืก 
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,150,000              บาท
(2) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.2 ตาํบลหวัเวยีง 
อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 2,150,000              บาท
(3) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.9 ตาํบลบา้นจ ัน่ 
อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ชดุ 2,150,000              บาท
(4) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.10 ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 2 ชดุ 4,300,000              บาท
(5) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.11 ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 2 ชดุ 4,300,000              บาท
(6) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.12 ตาํบลขามใหญ่ 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 2,150,000              บาท
(7) สถานตีรวจคณุภาพนํา้ภาคสนาม สสภ.16 ตาํบลเขารูปชา้ง 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,150,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 18,150,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายโครงการลดของเสยีในแหลง่นํา้วกิฤตแิละจดัการคณุภาพนํา้
ในแหลง่นํา้หลกั 18,150,000             บาท

6,107,000              บาท
1. งบลงทนุ 3,007,000              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,007,000              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,007,000              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,707,000              บาท
(1) โครงการพฒันาระบบการคาํนวณปรมิาณความสกปรกสาํหรบั
มลพษิทางนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 1,707,000              บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคณุภาพน้ํา

กรมควบคมุมลพษิ
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคณุภาพน้ําและน้ําเสยี
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1.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,300,000              บาท
(1) สถานตีรวจวดัคณุภาพนํา้อตัโนมตั ิบา้นท่าเม่า อาํเภอนํา้พอง 
จงัหวดัขอนแก่น 1 สถานี 1,300,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 3,100,000              บาท
3,100,000              บาท
3,900,000              บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,900,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหลง่กาํเนดิ
มลพษิทางนํา้ 3,900,000              บาท

532,111,600           บาท
1. งบลงทนุ 532,111,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 532,111,600           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 532,111,600           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 61,280,000             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 9,600,000              บาท
(2) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพ 
ระบบรวบรวมนํา้เสยี เทศบาลเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 5,056,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,640,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,528,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,056,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,056,000              บาท

24,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคณุภาพนํา้และนํา้เสยี
โครงการ : โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหล่งกาํเนิดมลพษิทางน้ํา

รฐัวสิาหกจิ
องคก์ารจดัการน้ําเสยี
โครงการ : โครงการปรบัปรงุ ฟ้ืนฟแูละบรหิารจดัการคณุภาพน้ํา

(3) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้ง เพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี 
ระบบท่อรวบรวมนํา้เสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 รายการ
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(4) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการคณุภาพนํา้ เทศบาลเมอืงราชบรุ ี ตาํบลหนา้เมอืง 
อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

13,824,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,120,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,824,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,648,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 27,648,000             บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบรวบรวมนํา้เสยี เทศบาลนครพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 รายการ 3,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 7,600,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 470,831,600           บาท
(1) โครงการก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมนํา้เสยี 
เทศบาลเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แห่ง 33,191,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 113,760,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,752,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,191,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,816,800             บาท

(2) โครงการก่อสรา้ง เพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี 
ระบบท่อรวบรวมนํา้เสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 6,800,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 540,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 108,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,800,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 425,199,600           บาท

(5) ค่าจา้งทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการคณุภาพนํา้ในเขตพื้นทีจ่ดัการนํา้เสยี เทศบาลนครสงขลา 
ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระยะที ่1 1 รายการ
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(3) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้ 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลลาํโพ  ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุ ี1 แห่ง 78,800,000             บาท
(4) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้ 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํแพงแสน  ตาํบลกาํแพงแสน 
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 56,800,000             บาท
(5) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคณุภาพนํา้ เทศบาลเมอืงแพรกษา 
ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 แห่ง 56,800,000             บาท

50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท

(7) โครงการก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคณุภาพนํา้
ในเขตพื้นทีจ่ดัการนํา้เสยี เทศบาลนครสงขลา ตาํบลบ่อยาง 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระยะที ่1 1 แห่ง 138,240,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 691,200,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 138,240,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 276,480,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 276,480,000           บาท

(8) โครงการก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมนํา้เสยี 
เทศบาลนครพษิณุโลก  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 50,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 251,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,400,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,400,000           บาท

(6) โครงการก่อสรา้งและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคณุภาพนํา้ 
เทศบาลเมอืงราชบรุ ีตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง
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8,408,000              บาท
1. งบดาํเนินงาน 5,840,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,840,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 72,000                  บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,980,000              บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 980,000                บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท
(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 180,000                บาท
(6) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 2,428,000              บาท
(7) วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 2,568,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,568,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,568,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 2,568,000              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2,568,000              บาท

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟ ู
รวมถงึการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา และพื้นที่ลาดชนั
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟแูละป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน
ในพื้นที่ตน้น้ํา [20,900 ไร่]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟพูื้นที่ป่าตน้น้ําที่เสื่อมโทรม 
ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนพื้นที่ป่าที่ไดร้บัการปลูกฟ้ืนฟ ูเน้ือที่  [20,900 ไร่]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น้ํา 
และพื้นที่ลาดชนั ครอบคลมุ [7,607 แห่ง]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพฒันาที่ดิน
โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและฟ้ืนฟพูื้นที่เกษตรกรรม
ดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและน้ํา
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55,030,000             บาท
1. งบลงทนุ 55,030,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,030,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,030,000             บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 55,030,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 14 รายการ (รวม 8,866 หน่วย) 55,030,000             บาท

101,321,100           บาท
1. งบลงทนุ 101,321,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,321,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 101,321,100           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 101,321,100            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 124 รายการ (รวม 2,329,636 หน่วย) 101,321,100            บาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กรมป่าไม ้
โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ

กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
โครงการ : โครงการฟ้ืนฟพูื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน้ํา) ระยะที่ 1
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525,421,500           บาท
1. งบลงทนุ 361,744,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 361,744,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 361,744,100           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 240,744,100            บาท
(1) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้ช ีสาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 25,796,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,278,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,819,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 25,796,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,662,200             บาท

(2) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้มลู สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 30,693,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 65,771,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,442,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,693,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,635,300             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา [8 ฉบบั]

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ [25 ลุ่มน้ํา]
แนวทางการดาํเนินงานที่ 6.1 : จดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ํา 
แผนการปฏบิตัิการประจาํปี เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน้ํา พฒันาระบบ 
ฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมีสว่นร่วม
ตวัช้ีวดัที่ 1 : องคก์รลุ่มน้ํา เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพ
การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา ครบทกุลุ่มน้ํา (การจดัทาํแผนงาน การติดตามประเมินผล 
การจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน้ํา) [25 ลุ่มน้ํา]
ตวัช้ีวดัที่ 2 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําทกุระดบั [7 เรื่อง]

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มีงานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา [15 เรื่อง]
ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ [10 ระบบ]
สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ
โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท ดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ํา
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(3) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้บางปะกง สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 21,376,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,807,300             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,451,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 21,376,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,978,700             บาท

(4) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้สะแกกรงั ป่าสกั เจา้พระยา ท่าจนี 
สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิแขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 42,690,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 91,481,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,870,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 42,690,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,920,100             บาท

(5) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้แม่กลอง สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 29,879,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,026,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,006,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 29,879,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,140,900             บาท

(6) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออกตอนบน 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 8,955,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,820,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,955,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,865,000             บาท

26,277,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 105,110,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,277,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 78,832,500             บาท

(8) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้ปิง วงั ยม น่าน แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 55,075,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 220,300,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 55,075,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 165,225,000            บาท

(7) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้โขงตะวนัออกเฉียงเหนอื แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ
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1.1.1.2 ค่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา 121,000,000            บาท
31,500,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,500,000             บาท

31,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,500,000             บาท

14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,000,000             บาท

13,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,000,000             บาท

สาํหรบัพื้นทีลุ่ม่นํา้ชลีา่ง-เซบาย-เซบก และลุม่นํา้มลูลา่ง 

สาํหรบัพื้นทีลุ่ม่นํา้หว้ยโมง-ลาํพะเนยีงและตน้นํา้พอง 

(3) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่การบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้
พื้นทีเ่ฉพาะ (AreaBased) ชตีอนกลาง แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 1 รายการ

(4) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่การบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้
พื้นทีเ่ฉพาะ (AreaBased) มลูตอนกลาง บรุรีมัย-์สุรนิทร ์แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ

(5) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่การบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้
พื้นทีเ่ฉพาะ (AreaBased) เชยีงใหม่-ลาํพนู แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่
กรงุเทพมหานคร 1 รายการ
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5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

(7) โครงการศึกษาแผนบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในพื้นที่
จงัหวดับงึกาฬ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 18,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 163,677,400           บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานบรหิารจดัการองคก์รลุม่นํา้ 48,847,800             บาท

12,312,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงานตามแผนแม่บท
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ และแผนบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 8,000,000              บาท
4) โครงการศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงันํา้ในแม่นํา้โขงสายประธาน 3,514,000              บาท
5) โครงการสรา้งความเขม้แขง็กลุม่เครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ในพื้นที ่8 จงัหวดัรมินํา้โขง 1,014,000              บาท
ทรพัยากรนํา้ 1,500,000              บาท
7) โครงการส่งเสรมิการประหยดันํา้ 1,000,000              บาท

7,000,000              บาท
9) โครงการศึกษาการจดัทาํแผนงานและงบประมาณภายใตแ้ผนแม่บท
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 21,508,200             บาท
10) โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรแ์ละแผนหลกั
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้พื้นทีลุ่ม่นํา้แม่กลอง 27,587,200             บาท
11) โครงการศึกษาการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรแ์ละแผนหลกั
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้พื้นทีลุ่ม่นํา้โขงตะวนัออกเฉียงเหนอื 31,394,200             บาท

20,200,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,200,000             บาท

1) โครงการตรวจสอบและตดิตามการดาํเนนิงานตามแผนงาน
บูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่ง 
สทนช. และ GISTDA 2,000,000              บาท

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ และแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

(6) โครงการศึกษาแผนหลกัแบบบูรณาการ เพือ่การบรรเทาอทุกภยัและภยัแลง้
พื้นทีเ่ฉพาะ (AreaBased) เกาะภเูก็ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่
กรงุเทพมหานคร 1 รายการ

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนนิงานคณะอนุกรรมการทรพัยากรนํา้จงัหวดั

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ
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2) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง สทนช. และ สสน.
เพือ่ตดิตามสถานการณ์นํา้ 10,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัการนํา้ในภาวะวกิฤติ 8,200,000              บาท

108,815,200           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 108,815,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,815,200           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 70,567,700             บาท
2) ค่าครภุณัฑ์ 38,247,500             บาท

(1) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตาม ขอ้มลู และคาดการณ์สถานการณ์นํา้
และสภาพอากาศ 1 ระบบ 5,815,400              บาท
(2) โครงการพฒันานวตักรรมดา้นวทิยาการขอ้มลูทรพัยากรนํา้จาก
คลงัขอ้มลูนํา้ขนาดใหญ่ 1 ระบบ 7,584,300              บาท
(3) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูและการใหบ้รกิาร 1 ระบบ 15,847,800             บาท
(4) ระบบสาํรวจทางนํา้แบบหนึ่งระบบหลายรูปลกัษณ์ 1 ระบบ 2,700,000              บาท
(5) ระบบสาํรวจภมูปิระเทศแบบเคลือ่นที ่1 ระบบ 6,300,000              บาท

53,500,800             บาท
1. งบลงทนุ 53,500,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 53,500,800             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 53,500,800             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 53,500,800             บาท
(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง 
ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 26,750,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยีดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
กรมอตุนิุยมวทิยา 
โครงการ : โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
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(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 26,750,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900             บาท

16,965,500             บาท
1. งบลงทนุ 16,965,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,965,500             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,965,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,965,500             บาท
(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อตุนุยิมวทิยา
อทุกและเตอืนภยั กองพฒันาอตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 16,965,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,965,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,567,400             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,467,100             บาท

123,130,000           บาท
1. งบลงทนุ 123,130,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,130,000           บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 123,130,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 123,130,000           บาท
(1) ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนุยิมวทิยา
ระดบัตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิกรมอตุนุยิมวทิยา 
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 123,130,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 615,650,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,130,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัเิพื่อการพยากรณ์
อตุนิุยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

โครงการ : โครงการปรบัปรงุและเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มูลอตุนิุยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ
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153,480,000           บาท
1. งบลงทนุ 130,000,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 130,000,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ พรคุวนเครง็
จงัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัพทัลงุ เพือ่การอนุรกัษฟ้ื์นฟูระบบนเิวศ
และทรพัยากรธรรมชาต ิกรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 80,000,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาความเหมาะสม สาํรวจ ออกแบบ พรโุตะ๊แดง 
จงัหวดันราธวิาส เพือ่การอนุรกัษฟ้ื์นฟูระบบนเิวศ และทรพัยากรธรรมชาต ิ
กรมทรพัยากรนํา้ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 50,000,000             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 23,480,000             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในการประเมนิคณุภาพระบบประปาหมู่บา้น 6,700,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํแผนปฏบิตักิารรองรบัการทาํงานตามหมวด 6
มาตรา 78 การอนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรนํา้สาธารณะ 16,780,000             บาท

30,259,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 30,259,600             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 30,259,600             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาลและคณุภาพ
นํา้บาดาลท ัว่ประเทศ  13 สถานี 30,259,600             บาท

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล
โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบัน้ําบาดาลและคณุภาพน้ําบาดาลทัว่ประเทศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรน้ํา
โครงการ : โครงการพฒันากลไกและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการน้ํา
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงยุตธิรรม สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง 

 หรือทบวง  และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

6,129,232,300             
 ปี  2563 ปี  2564

เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน ผูใ้ชแ้รงงาน และประชาชนกลุม่เสีย่งมภีูมคิุม้กนัภยัจากยาเสพตดิ และไมไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 
โดยจดัใหม้กีลไกวางแผนป้องกนั แกไ้ขปญัหา และช่วยเหลอืประชาชนอย่างเป็นระบบ ปราบปราม จบักมุผูผ้ลติ ผูค้า้ 
ผูม้อีทิธพิล และเจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิทกุราย สรา้งความร่วมมอืกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกดักัน้
ยาเสพตดิ รวมท ัง้บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ สรา้งการยอมรบัและใหโ้อกาสทางสงัคม ใหส้ามารถ
กลบัไปใชช้วีติในสงัคมไดต้ามปกต ิรวมท ัง้ตดิตามการช่วยเหลอืผูผ้า่นการบาํบดัรกัษาอย่างเป็นระบบ

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัง้ประเทศ
2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5,299,591,200           
-   -   

งบประมาณ



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

มากถงึมากทีสุ่ด -

(1) ผลสมัฤทธิ์ : สงัคมไทยปลอดภยัจากยาเสพตดิ
- ตวัชี้วดั : ระดบัความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชน
ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาลและหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งในภาพรวมสูงขึ้นเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

ค่าคะแนน - 8 ถงึ 10

- ตวัชี้วดั : ระดบัความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชน
ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของรฐับาลและหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งในภาพรวมสูงขึ้น เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา

ระดบั
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง
5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 แผนแม่บทภายใต ้

ยทุธศาสตรช์าติ แผนปฏรูิปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 ยุทธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  
ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คง
แห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และ
ย ัง่ยนื 
เป้าหมายท่ี 4 : ประเทศไทยมคีวามสมัพนัธแ์ละ
ความร่วมมอื ดา้นความม ัน่คงในกลุม่ประเทศ
สมาชกิอาเซยีน มติรประเทศ และนานาประเทศ 
ในการป้องกนัภยัคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ 
ไปกบัการรกัษาผลประโยชนข์องชาติ 
ตวัช้ีวดัเป้าหมายที่ 4.4 : จาํนวนคดทีีเ่กี่ยวขอ้ง  
กบัยาเสพตดิลดลง 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาติ  

ฉบบัท่ี 12  
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ  
และแผนปฏรูิป 

ประเทศ 

ยุทธศาสตรด์า้น : ความมัน่คง 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การเสรมิสรา้งความม ัน่คงของประเทศ 

  ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

เป้าหมายท่ี 1 : ลดระดบั
ความรุนแรงของพื้นที่
แพร่ระบาดยาเสพตดิ  

เป้าหมายท่ี 2 : ลดประชากร   
วยัเสีย่งสูง (หว้งอายุ 15 - 24 ปี) 
ทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 

เป้าหมายท่ี 3 : ลดผลกระทบ
จากยาเสพตดิต่อผูเ้สพและ
สงัคม 

เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น : ความม ัน่คง 

แผนปฏรูิปประเทศ
ดา้น : กระบวนการ
ยุตธิรรม  
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

   งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 6,129.2323  ลา้นบาท 
   เงนินอกงบประมาณ                  - ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 : ลดระดบัความรุนแรงของพื้นทีแ่พร่ระบาดยาเสพตดิ  
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีแ่พร่ระบาดลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 จากเป้าหมายปีทีผ่่านมา 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ  

แนวทางที่ 1.1 : ปราบปรามนกัคา้ยาเสพติดและสกดักัน้การนาํเขา้ – ส่งออกยาเสพติดและสารตัง้ตน้ 
และเคมภีณัฑ ์
ตวัชี้วดั 
1. รอ้ยละ 80 ของการสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่กดดนัและยุตบิทบาทแหลง่ผลติภายนอกประเทศ
2. รอ้ยละ 70 ของการสกดักัน้ นาํเขา้ ส่งออกยาเสพตดิเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณยาเสพตดิที่จบักมุท ัง้ประเทศ

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

รวมงบประมาณรายจ่าย 1,721.9564 ลา้นบาท

กระทรวงกลาโหม  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

2. กองทพับก
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

3. กองทพัเรอื
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

4. กองทพัอากาศ
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

5. กองบญัชาการกองทพัไทย
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

กระทรวงยุติธรรม  
1. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
- โครงการปราบปรามยาเสพตดิ

กระทรวงสาธารณสุข  
1. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
- โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยาและสารเคมทีางหอ้งปฏบิตักิาร

2. สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล 
ของนายกรฐัมนตรี 
1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ
- โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ

2. สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
- โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมูลฐานยาเสพตดิ

    ตามกฎหมายฟอกเงนิ   

รวมงบประมาณรายจ่าย  2,829.8473  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. กรมราชทณัฑ์
- โครงการบาํบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัตดิยาเสพติด

4. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
- โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุข  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
- โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ

2. กรมการแพทย์
- โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดั รกัษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษาผูป้่วยยาเสพตดิ

4. กรมสุขภาพจติ
- โครงการประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั รกัษา

    และฟื้นฟูจากปญัหายาเสพตดิ 

รวมงบประมาณรายจ่าย  1,577.4286 ลา้นบาท 

เป้าหมายของ
แผนงาน       

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

กระทรวงยุติธรรม (ต่อ) 
2. กรมราชทณัฑ์
- โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนั

    ปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ 
  - โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพตดิ 
3. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
- โครงการป้องกนัยาเสพตดิ

กระทรวงแรงงาน  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน
- โครงการส่งเสริมการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

    ยาเสพตดิในสถานประกอบการ 
2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
- โครงการส่งเสริมระบบการจดัการดา้นยาเสพตดิ

    ในสถานประกอบกจิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

กระทรวงสาธารณสุข  
1. กรมสุขภาพจติ
- โครงการประชาชนกลุม่เสีย่งต่อปญัหาจติเวช

    ยาเสพตดิไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและประชาชน 
    ทีม่ปีญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการบาํบดัรกัษา 
สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง  
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล 
ของนายกรฐัมนตรี 
1. สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ
- โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

เป้าหมายที่ 2 : ลดประชากรวยัเสีย่งสูง (หว้งอายุ 15 - 24 ปี) ทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ผูเ้สพรายใหม่ในกลุม่ประชากรวยัเสีย่งสูง (หว้งอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกินรอ้ยละ 60 ของผูเ้สพรายใหม่ท ัง้หมด 

แนวทางที่ 2.1 : ประชากรในวยัเสีย่ง (3 - 29 ปี) ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนั และภาคส่วนต่าง ๆ มกีารจดัการอย่างมสี่วนร่วม 
ใหเ้กดิพื้นทีป่ลอดภยัยาเสพตดิ 
ตวัชี้วดั 
1. รอ้ยละ 80 ของประชากรวยัเสีย่ง (หว้งอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มกีารสรา้งภูมคิุม้กนั
2. รอ้ยละ 50 ของพื้นทีท่ีม่ปีญัหาแพร่ระบาดยาเสพตดิเกดิการจดัการเพือ่เสรมิสรา้งใหม้พีื้นที่ปลอดภยั

เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผูเ้สพและสงัคม 
ตวัชี้วดัที่ 1 : รอ้ยละ 55 ของผูป้่วยยาเสพตดิทีเ่ขา้สู่กระบวนการบาํบดัรกัษา  
ไดร้บัการดูแลอย่างมคีุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถงึการตดิตาม (Retention Rate) 

แนวทางที่ 3.1 : การส่งเสรมิใหช้มุชนเขา้มามสี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหา 
ผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิ 
ตวัชี้วดั 
1. รอ้ยละ 50 ของผูป้่วยยาเสพตดิไดร้บัการดูแลตดิตามต่อเนื่องโดยการ
มสี่วนร่วมของชมุชน

543





6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 5,299.5912 1,075.7308    323.7768      1,346.0364    3,383.6883    6,129.2323    829.6411 15.65    

สาํนักนายกรฐัมนตรี 206.1155 -  -  -  181.6988 181.6988 -24.4167 -11.85

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 206.1155 -  -  -  181.6988 181.6988 -24.4167 -11.85
โครงการ : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพติด 206.1155      -               -               -               181.6988      181.6988      -24.4167 -11.85

กระทรวงกลาโหม 319.6652 -  -  -  316.7486 316.7486 -2.9166 -0.91

1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม 2.7882 -  -  -  2.7882 2.7882 -             -         

โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.0282         -               -               -               2.0282         2.0282         -             -         

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 0.4000         -               -               -               0.4000         0.4000         -             -         

โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 0.3600         -               -               -               0.3600         0.3600         -             -         

2. กองทพับก 213.8600 -  -  -  211.8600 211.8600 -2.0000 -0.94

โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 28.8070       -               -               -               28.8070       28.8070       -             -         
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 181.0530      -               -               -               179.0530      179.0530      -2.0000 -1.10
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพติด 4.0000         -               -               -               4.0000         4.0000         -             -         

3. กองทพัเรอื 47.6713 -  -  -  47.6037 47.6037 -0.0676 -0.14
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 2.7008         -               -               -               2.6332         2.6332         -0.0676 -2.50
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 43.5705       -               -               -               43.5705       43.5705       -             -         
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 1.4000         -               -               -               1.4000         1.4000         -             -         

4. กองทพัอากาศ 19.7523 -  -  -  19.7523 19.7523 -             -         
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 11.0523       -               -               -               11.0523       11.0523       -             -         
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 6.0000         -               -               -               6.0000         6.0000         -             -         
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด 2.7000         -               -               -               2.7000         2.7000         -             -         

5. กองบญัชาการกองทพัไทย 35.5934 -  -  -  34.7444 34.7444 -0.8490 -2.39
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 18.5203       -               -               -               17.8113       17.8113       -0.7090 -3.83
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 17.0731       -               -               -               16.9331       16.9331       -0.1400 -0.82

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 10.0000 -  -  -  10.0000 10.0000 -             -         
1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน 10.0000 -  -  -  10.0000 10.0000 -             -         
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูคุิม้กนัเดก็และเยาวชน
จากยาเสพติด

10.0000       -               -               -               10.0000       10.0000       -             -         

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 6.5000 -  -  6.3375 -  6.3375 -0.1625 -2.50
1. สาํนักงานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรม

6.5000 -  -  6.3375 -  6.3375 -0.1625 -2.50

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

6.5000         -               -               6.3375         -               6.3375         -0.1625 -2.50

กระทรวงมหาดไทย 185.9240 139.5012 -  -  22.4033 161.9045 -24.0195 -12.92
1. สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 22.5144 -  -  -  22.4033 22.4033 -0.1111 -0.49
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม 
และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

22.5144       -               -               -               22.4033       22.4033       -0.1111 -0.49

2. กรมการปกครอง 136.6292 116.0013 -  -  -  116.0013 -20.6279 -15.10
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

136.6292      116.0013      -               -               -               116.0013      -20.6279 -15.10

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

3. กรมการพฒันาชมุชน 26.7804 23.4999 -  -  -  23.4999 -3.2805 -12.25
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้น
กองทุนแม่ของแผ่นดนิ

26.7804       23.4999       -               -               -               23.4999       -3.2805 -12.25

กระทรวงยุติธรรม 2,321.4272 -  -  1,339.6989 1,596.6313 2,936.3302 614.9030 26.49    
1. กรมคุมประพฤติ 372.3729 -  -  -  394.9329 394.9329 22.5600 6.06     
โครงการ : โครงการฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด 372.3729      -               -               -               394.9329      394.9329      22.5600 6.06     

2. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 17.5323 -  -  -  16.7563 16.7563 -0.7760 -4.43
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพติด 6.8372         -               -               -               6.2123         6.2123         -0.6249 -9.14
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 10.6951       -               -               -               10.5440       10.5440       -0.1511 -1.41

3. กรมราชทณัฑ์ 79.6689 -  -  -  83.0769 83.0769 3.4080 4.28     
โครงการ : โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด

42.0000       -               -               -               42.0000       42.0000       -             -         

โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัปญัหา
ยาเสพติดในเรอืนจาํ

12.9387       -               -               -               12.9387       12.9387       -             -         

โครงการ : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด 24.7302       -               -               -               28.1382       28.1382       3.4080 13.78   
4. สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 1,851.8531 -  -  1,339.6989 1,101.8652 2,441.5641 589.7110 31.84    
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด 758.4131      -               -               290.5416      425.6252      716.1668      -42.2463 -5.57
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 805.4400      -               -               1,049.1573    388.8000      1,437.9573    632.5173 78.53   
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพติด 288.0000      -               -               -               287.4400      287.4400      -0.5600 -0.19

กระทรวงแรงงาน 33.7013 11.2841 -  -  20.0587 31.3428 -2.3585 -7.00
1. สาํนักงานปลดักระทรวงแรงงาน 20.4638 -  -  -  20.0587 20.0587 -0.4051 -1.98
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ

20.4638       -               -               -               20.0587       20.0587       -0.4051 -1.98

2. กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 13.2375 11.2841 -  -  -  11.2841 -1.9534 -14.76
โครงการ : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพติด
ในสถานประกอบกจิการ

13.2375       11.2841       -               -               -               11.2841       -1.9534 -14.76

กระทรวงศึกษาธิการ 199.9153 -  -  -  146.9475 146.9475 -52.9678 -26.50
1. สาํนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 25.0906 -  -  -  24.4634 24.4634 -0.6272 -2.50
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 25.0906       -               -               -               24.4634       24.4634       -0.6272 -2.50

2. สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 141.5941 -  -  -  95.7135 95.7135 -45.8806 -32.40
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

141.5941      -               -               -               95.7135       95.7135       -45.8806 -32.40

3. สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 33.2306 -  -  -  26.7706 26.7706 -6.4600 -19.44
โครงการ : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 33.2306       -               -               -               26.7706       26.7706       -6.4600 -19.44

กระทรวงสาธารณสุข 995.0838 924.9455 45.6550 -  87.6250 1,058.2255 63.1417 6.35     
1. สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 426.3533 458.4203 -  -  -  458.4203 32.0670 7.52     
โครงการ : โครงการลดปจัจยัเสี่ยงทางสุขภาพดา้นยาเสพติด
แบบบูรณาการ

426.3533      458.4203      -               -               -               458.4203      32.0670 7.52     

2. กรมการแพทย์ 229.1329 269.3484 -  -  -  269.3484 40.2155 17.55    
โครงการ : โครงการผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบาํบดั
รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

229.1329      269.3484      -               -               -               269.3484      40.2155 17.55   
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

       หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

3. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 124.8815 -  45.6550 -  62.1436 107.7986 -17.0829 -13.68
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด
การควบคุมตวัยาและสารเคมทีางหอ้งปฏบิตัิการ

124.8815      -               45.6550       -               62.1436       107.7986      -17.0829 -13.68

4. กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 6.9175 -  -  -  1.5906 1.5906 -5.3269 -77.01
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษาผูป่้วย
ยาเสพติด

6.9175         -               -               -               1.5906         1.5906         -5.3269 -77.01

5. กรมสุขภาพจติ 183.9768 197.1768 -  -  -  197.1768 13.2000 7.17     
โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาจติเวช
ยาเสพติดไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนัและประชาชนที่มปีญัหา
จติเวชยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษา

95.0000       100.0000      -               -               -               100.0000      5.0000 5.26     

โครงการ : โครงการ ประชาชนผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด ไดร้บั
การป้องกนั บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูจากปญัหายาเสพติด

88.9768       97.1768       -               -               -               97.1768       8.2000 9.22     

6. สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 23.8218 -  -  -  23.8908 23.8908 0.0690 0.29     
โครงการ : โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตัง้ตน้
ที่เป็นวตัถเุสพติดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

23.8218       -               -               -               23.8908       23.8908       0.0690 0.29     

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 
และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

1,021.2589 -  278.1218 -  1,001.5751 1,279.6969 258.4380 25.31    

1. สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ 1,005.7771 -  278.1218 -  989.3372 1,267.4590 261.6819 26.02    
โครงการ : โครงการสรา้งภมูคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพติด 266.2761      -               -               -               265.4529      265.4529      -0.8232 -0.31
โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพติด 739.5010      -               278.1218      -               723.8843      1,002.0061    262.5051 35.50   

2. สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 15.4818 -  -  -  12.2379 12.2379 -3.2439 -20.95
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการ
กบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมลูฐานยาเสพติด
ตามกฎหมายฟอกเงนิ

15.4818       -               -               -               12.2379       12.2379       -3.2439 -20.95
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น         5,299.5912         6,129.2323 829.6411 15.65    

เป้าหมายที่ 1 : ลดระดบัความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด
ยาเสพติด

        1,957.2227         2,829.8473 872.6246 44.58    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 
จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ - 10

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : ปราบปรามนกัคา้ยาเสพติดและ
สกดัก ัน้การนําเขา้ – สง่ออกยาเสพติดและสารต ัง้ตน้
และเคมีภณัฑ ์

        1,957.2227         2,829.8473 872.6246 44.58    

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของการสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อกดดนัและยตุิบทบาทแหล่งผลติภายนอกประเทศ

รอ้ยละ - 80

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 70 ของการสกดัก ัน้ นําเขา้ สง่ออกยาเสพติด
เปรยีบเทียบกบัปรมิาณยาเสพติดที่จบักมุท ัง้ประเทศ

รอ้ยละ - 70

1. กระทรวงกลาโหม           248.0966           245.9566 -2.1400 -0.86

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม              0.4000              0.4000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ              0.4000              0.4000 -                 -         

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ              0.4000              0.4000 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : การดาํเนินการรวบรวมขา่วสาร
และตรวจสอบขอ้มลูทางลบั เก่ียวกบัขา้ราชการ
หรือผูพ้กัอาศยัในพื้นที่รบัผดิชอบของ สป. 
(5 พื้นที่) ที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด

คร ัง้ 12 12 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการดาํเนินการ
ตามแผนการปราบปรามยาเสพติด

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

1.2 กองทพับก           181.0530           179.0530 -2.0000 -1.10

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ           181.0530           179.0530 -2.0000 -1.10

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ           181.0530           179.0530 -2.0000 -1.10
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนครัง้ที่ร่วมจบักุมยาเสพติด
กบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

คร ัง้ 720 720 -                 -         

1.3 กองทพัเรอื            43.5705            43.5705 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ            43.5705            43.5705 -                 -         

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ            43.5705            43.5705 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการจดัชุดปฏบิตักิาร
ลาดตระเวนและตรวจคน้จบักุมผูก้ระทาํผดิ
กฎหมายคดยีาเสพติดในพื้นที่รบัผดิชอบ
ไดต้ามแผนที่กาํหนด/ไดร้บัการรอ้งขอ

รอ้ยละ 100 100 -                 -         

1.4 กองทพัอากาศ              6.0000              6.0000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ              6.0000              6.0000 -                 -         

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ              6.0000              6.0000 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ในการดาํเนินการสนบัสนุน
การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รบัผดิชอบ
ของกองทพัอากาศ

พื้นที่ 12 12 -                 -         

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

1.5 กองบญัชาการกองทพัไทย            17.0731            16.9331 -0.1400 -0.82

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ            17.0731            16.9331 -0.1400 -0.82

กจิกรรม การปราบปรามยาเสพตดิ            13.8930            13.7530 -0.1400 -1.01
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จในการ
ดาํเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

กจิกรรม การอาํนวยการและบรหิารจดัการ
งานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

             3.1801              3.1801 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละการอาํนวยการ
และบริหารจดัการงานแกไ้ขปญัหายาเสพติด 
ที่สาํเร็จตามแผนงาน

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

2. กระทรวงยุตธิรรม           805.4400         1,437.9573 632.5173 78.53   

2.1 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ

          805.4400         1,437.9573 632.5173 78.53   

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามยาเสพตดิ           805.4400         1,437.9573 632.5173 78.53   

กจิกรรม การผลกัดนัความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

          113.8800           106.5450 -7.3350 -6.44

ตวัชี้วดักิจกรรม : สกดักัน้ยาเสพติดไดไ้มน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จบักุมท ัว่ประเทศ

รอ้ยละ 70 - -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 80 ของการสรา้ง
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศเพือ่กดดนัและ
ยุตบิทบาทแหลง่ผลติภายนอกประเทศ

รอ้ยละ - 80 -                 -         

กจิกรรม การปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ           691.5600         1,331.4123 639.8523 92.52   
ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการสบืสวน
ขยายผลยดึทรพัยส์นิคดยีาเสพติด

ระดบั
ความสาํเร็จ

- 5 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ยุตบิทบาทกลุม่การคา้คดี
ยาเสพติดระดบัสาํคญัไดไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 30 - -                 -         

3. กระทรวงสาธารณสุข           148.7033           131.6894 -17.0139 -11.44

3.1 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์           124.8815           107.7986 -17.0829 -13.68

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหา
ผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยาและสารเคมี
ทางหอ้งปฏบิตักิาร

          124.8815           107.7986 -17.0829 -13.68

กจิกรรม  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทาง
วชิาการเพือ่กาํหนดมาตรการทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่
สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

          124.8815           107.7986 -17.0829 -13.68

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนหอ้งปฏบิตักิารเครือขา่ย
การตรวจสารเสพติดที่ไดร้บัการพฒันา

แห่ง 14 14 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

3.2 สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา            23.8218            23.8908 0.0690 0.29     

โครงการที ่1 : โครงการควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ์
และสารต ัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย

           23.8218            23.8908 0.0690 0.29     

กจิกรรม ควบคุมตวัยา เคมภีณัฑ ์และ
สารตัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิ

           23.8218            23.8908 0.0690 0.29     

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานประกอบการ ตวัยา 
เคมภีณัฑ ์สารตัง้ตน้ที่ไดร้บัการพจิารณา
อนุญาตไดร้บัการตรวจสอบ

ราย 28,000 29,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ดนิทาง/สถานประกอบการไดร้บั
การตรวจสอบ

ราย - 45,000 -                 -         

4. สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง
หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของนายกรฐัมนตรี

          754.9828         1,014.2440 259.2612 34.34   

4.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ           739.5010         1,002.0061 262.5051 35.50   

โครงการที ่1 : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพตดิ           739.5010         1,002.0061 262.5051 35.50   

กจิกรรม การสกดัก ัน้ ปราบปราม การผลติ 
การคา้ยาเสพตดิ

          739.5010         1,002.0061 262.5051 35.50   

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 70 ของการสกดักัน้
ปริมาณยาเสพติดเปรียบเทยีบกบัปริมาณยาเสพติด
ที่จบักุมท ัง้ประเทศ

รอ้ยละ - 70 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ยุตบิทบาทกลุม่การคา้คดยีาเสพติด
ระดบัสาํคญัได ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 30 - -                 -         

4.2 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ            15.4818            12.2379 -3.2439 -20.95

โครงการที ่1 : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพือ่
ดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิ
มลูฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

           15.4818            12.2379 -3.2439 -20.95

กจิกรรม สบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนินการ
กบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผดิมลูฐาน
ยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

           15.4818            12.2379 -3.2439 -20.95

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเรื่องที่มกีารดาํเนินการ
กบัทรพัยส์นิที่เก่ียวกบัการกระทาํความผดิ
มลูฐานยาเสพติด

เรื่อง 95 100 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเรื่องที่พนกังานอยัการ
ยื่นคาํรอ้งต่อศาล เทยีบกบัเรื่องที่สาํนกังาน ปปง. 
สง่ใหใ้นคดคีวามผดิมลูฐานยาเสพติด

รอ้ยละ 98 99 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 2 : ลดประชากรวยัเสี่ยงสูง (หว้งอาย ุ15 - 24 ปี)
ที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด

        1,860.6779         1,721.9564 -138.7215 -7.46

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูเ้สพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวยัเสี่ยงสูง 
(หว้งอาย ุ15 - 24 ปี) ไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของผูเ้สพรายใหม่ท ัง้หมด

รอ้ยละ - 60

แนวทางการดําเนินงานที่ 2.1 : ประชากรในวยัเสี่ยง 
(3 - 29 ปี) ไดร้บัการสรา้งภูมิคุม้กนั และภาคสว่นต่าง ๆ
มีการจดัการอยา่งมีสว่นร่วมใหเ้กดิพื้นที่ปลอดภยัยาเสพติด

        1,860.6779         1,721.9564 -138.7215 -7.46

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของประชากรวยัเสี่ยง (หว้งอาย ุ3 - 29 ปี)
ตามเป้าหมายของแผน มกีารสรา้งภูมิคุม้กนั

รอ้ยละ - 80

ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปญัหาแพร่ระบาดยาเสพติด
เกดิการจดัการเพื่อเสรมิสรา้งใหม้ีพื้นที่ปลอดภยั

รอ้ยละ - 50

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี           206.1155           181.6988 -24.4167 -11.85

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร           206.1155           181.6988 -24.4167 -11.85

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ

          206.1155           181.6988 -24.4167 -11.85

กจิกรรม งานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           206.1155           181.6988 -24.4167 -11.85
ตวัชี้วดักิจกรรม : จดัต ัง้หมูบ่า้น/ชุมชนเขม้แขง็
เอาชนะยาเสพติด

หมูบ่า้น  1,140  1,140 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน 
ใหค้วามร่วมมอืและมสีว่นร่วมในการทาํกิจกรรม
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 70 -                 -         

2. กระทรวงกลาโหม            63.1086            62.3320 -0.7766 -1.23

2.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม              2.0282              2.0282 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ              2.0282              2.0282 -                 -         

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ              2.0282              2.0282 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมาย/เป้าหมาย
ที่กาํหนดไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพติด
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่

คน 950 950 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการดาํเนินการ
ตามแผนการป้องกนัยาเสพติด

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

2.2 กองทพับก            28.8070            28.8070 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ            28.8070            28.8070 -                 -         

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ            28.8070            28.8070 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : มกีาํลงัพลเขา้ร่วมโครงการป้องกนั
ยาเสพติดไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 90 ของกาํลงัพลเป้าหมาย

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

2.3 กองทพัเรอื              2.7008              2.6332 -0.0676 -2.50

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ              2.7008              2.6332 -0.0676 -2.50

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ              2.7008              2.6332 -0.0676 -2.50
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมายในพื้นที่
รบัผดิชอบที่เขา้ร่วมกิจกรรม

คน 5,000 5,000 -                 -         

551



เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

2.4 กองทพัอากาศ            11.0523            11.0523 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ            11.0523            11.0523 -                 -         

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ            11.0523            11.0523 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : กลุม่เป้าหมายที่กาํหนดไดร้บั
การสรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพติดไมน่อ้ยกวา่

คน 4,500 4,500 -                 -         

2.5 กองบญัชาการกองทพัไทย            18.5203            17.8113 -0.7090 -3.83

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ            18.5203            17.8113 -0.7090 -3.83

กจิกรรม การป้องกนัยาเสพตดิ            18.5203            17.8113 -0.7090 -3.83
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่กาํหนด
ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพติด

คน 20,000 20,000 -                 -         

3. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์            10.0000            10.0000 -                 -         

3.1 กรมกจิการเดก็และเยาวชน            10.0000            10.0000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัเดก็และ
เยาวชนจากยาเสพตดิ

           10.0000            10.0000 -                 -         

กจิกรรม สรา้งภูมคุิม้กนัภยัเดก็และเยาวชน
จากยาเสพตดิ

           10.0000            10.0000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนเดก็และเยาวชนไดร้บั
การสง่เสริมดา้นการป้องกนัภยัจากยาเสพติด

คน 1,500 1,500 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนมคีวามรู ้
และทกัษะในการป้องกนัภยัจากยาเสพติดที่เหมาะสม

รอ้ยละ 80 80 -                 -         

4. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม              6.5000              6.3375 -0.1625 -2.50

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิยั และนวตักรรม

             6.5000              6.3375 -0.1625 -2.50

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา

             6.5000              6.3375 -0.1625 -2.50

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา

             6.5000              6.3375 -0.1625 -2.50

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนิสตินกัศึกษา บุคลากร
ที่เขา้ร่วมกิจกรรมไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนั
และป้องกนัยาเสพติด

คน 40,000 - -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนิสตินกัศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการไมข่อ้งเก่ียวกบัยาเสพติด

รอ้ยละ - 100 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษา (อายุ 18 - 24 ปี) 
ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพติด

คน - 40,000 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

5. กระทรวงมหาดไทย           173.2840           150.0572 -23.2268 -13.40

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย            22.5144            22.4033 -0.1111 -0.49

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม
 และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิกระทรวงมหาดไทย

           22.5144            22.4033 -0.1111 -0.49

กจิกรรม สนบัสนุนการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

             1.5000              1.5000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละการโอนจดัสรรงบประมาณ รอ้ยละ - 100 -                 -         
กจิกรรม สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในระดบัพื้นที่

           21.0144            20.9033 -0.1111 -0.53

ตวัชี้วดักิจกรรม : พื้นที่ที่มปีญัหาแพร่ระบาดยาเสพติด
เกิดการจดัการ เพือ่เสริมสรา้งใหม้พีื้นที่ปลอดภยั

รอ้ยละ 50 50 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ระดบั 5 5 -                 -         

5.2 กรมการปกครอง           123.9892           104.1540 -19.8352 -16.00

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

          123.9892           104.1540 -19.8352 -16.00

กจิกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

           89.0825            72.5889 -16.4936 -18.51

ตวัชี้วดักิจกรรม :  รอ้ยละของผูผ้่านการบาํบดั
ไดร้บัการติดตามช่วยเหลอืโดยกลไกหมูบ่า้นชุมชน
สามารถดาํรงชีวติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60 60 -                 -         

กจิกรรม การเสรมิสรา้งชมุชนและหมูบ่า้น
เขม้แขง็เพือ่เอาชนะยาเสพตดิอย่างย ัง่ยนื

           34.9067            31.5651 -3.3416 -9.57

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของหมูบ่า้น/ชุมชน 
ปญัหายาเสพติดลดลง ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพติด
ไดร้บัการบาํบดัรกัษาตามความเหมาะสมและ
สามารถกลบัไปใชช้ีวติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60 60 -                 -         

5.3 กรมการพฒันาชมุชน            26.7804            23.4999 -3.2805 -12.25

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิและพฒันาหมูบ่า้น
กองทนุแมข่องแผ่นดนิ

           26.7804            23.4999 -3.2805 -12.25

กจิกรรม สง่เสรมิและพฒันาหมูบ่า้นกองทนุ
แมข่องแผ่นดนิ

           26.7804            23.4999 -3.2805 -12.25

ตวัชี้วดักิจกรรม : ชุมชนปลอดภยัจากยาเสพติด หมูบ่า้น 22,887 23,765 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของหมูบ่า้นกองทุนแม่
ของแผ่นดนิมกีลไกในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

รอ้ยละ 100 100 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

6. กระทรวงยุตธิรรม           806.7771           767.7877 -38.9894 -4.83

6.1 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน            10.6951            10.5440 -0.1511 -1.41

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและ
ป้องกนัยาเสพตดิ

           10.6951            10.5440 -0.1511 -1.41

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม

             5.0000              5.0000 -                 -         

กจิกรรม ป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่ง
ต่อการใชย้าเสพตดิในสถานพนิิจและศูนยฝึ์ก
และอบรม

             5.6951              5.5440 -0.1511 -2.65

ตวัชี้วดักิจกรรม : เดก็และเยาวชนในสถานพนิิจ
และศูนยฝึ์กและอบรมเดก็ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนั
ดา้นยาเสพติด

คน 7,000 7,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : สถานพนิิจและศูนยฝึ์กและอบรม 
มชีมรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

แห่ง 60 60 -                 -         

6.2 กรมราชทณัฑ์            37.6689            41.0769 3.4080 9.05     

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและ
ป้องกนัปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ

           12.9387            12.9387 -                 -         

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในเรอืนจาํ

             7.9387              7.9387 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัคดเีดด็ขาดเขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

คน 200,000 200,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัที่ผ่านกิจกรรมรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด กลบัมา
กระทาํผดิในคดยีาเสพติดอกีภายใน 1 ปี ไมเ่กิน

รอ้ยละ 10 9 -                 -         

กจิกรรม สนบัสนุนกจิกรรมการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

             5.0000              5.0000 -                 -         

โครงการที ่2 : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพตดิ            24.7302            28.1382 3.4080 13.78   

กจิกรรม แกไ้ขปญัหายาเสพตดิและสิง่ของตอ้งหา้ม
ในเรอืนจาํ

           24.7302            28.1382 3.4080 13.78   

ตวัชี้วดักิจกรรม : เรือนจาํไดร้บัการจู่โจมตรวจคน้ แห่ง 142 142 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของการตรวจคน้จู่โจม
แบบกรณีพเิศษร่วมกบัหน่วยงานภายนอกและ
แบบกรณีปกติ ไมพ่บยาเสพติดและอุปกรณส์ือ่สาร
ในเรือนจาํ

รอ้ยละ 98 98 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

6.3 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ

          758.4131           716.1668 -42.2463 -5.57

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัยาเสพตดิ           758.4131           716.1668 -42.2463 -5.57

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและเฝ้าระวงัยาเสพตดิ           294.2634           384.3280 90.0646 30.61   
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวยัเสีย่งไดร้บั
การสรา้งภูมคิุม้กนัป้องกนัยาเสพติด

คน -  100,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชากรไดร้บั
การสรา้งภูมคิุม้กนัป้องกนัยาเสพติด ไมน่อ้ยกวา่

คน 103,000 - -                 -         

กจิกรรม การสรา้งระบบนิเวศทางสงัคมและ
สรา้งการมสีว่นร่วมของชมุชนในการป้องกนั
ยาเสพตดิ

          464.1497           331.8388 -132.3109 -28.51

ตวัชี้วดักิจกรรม : การสรา้งสภาพแวดลอ้มและ
การมสีว่นร่วมป้องกนัยาเสพติด

แห่ง 878 - -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 50 ของหมูบ่า้น/ชุมชน
ที่มปีญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติดไดร้บัการสรา้ง
พื้นที่ปลอดภยั

รอ้ยละ - 50 -                 -         

7. กระทรวงแรงงาน            33.7013            31.3428 -2.3585 -7.00

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน            20.4638            20.0587 -0.4051 -1.98

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ

           20.4638            20.0587 -0.4051 -1.98

กจิกรรม ดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ

           20.4638            20.0587 -0.4051 -1.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแรงงานกลุม่เป้าหมาย
ในสถานประกอบการที่มลูีกจา้งตํา่กวา่ 10 คน
ลงมาไดร้บัการสง่เสริมป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดไมต่ํา่กวา่

คน 35,120 47,412 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนชมรม /ศูนยเ์พือ่นใจ 
To Be Number One ที่จดัต ัง้ใหม่

แห่ง/แห่ง 55/16 53/13 -                 -         

7.2 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน            13.2375            11.2841 -1.9534 -14.76

โครงการที ่1 : โครงการสง่เสรมิระบบการจดัการ
ดา้นยาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ

           13.2375            11.2841 -1.9534 -14.76

กจิกรรม สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

           13.2375            11.2841 -1.9534 -14.76

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนแรงงานไดร้บัความรู ้
เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

คน 1,200,000 1,000,000 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

8. กระทรวงศึกษาธกิาร           199.9153           146.9475 -52.9678 -26.50

8.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร            25.0906            24.4634 -0.6272 -2.50

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและ
ป้องกนัยาเสพตดิ

           25.0906            24.4634 -0.6272 -2.50

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพตดิในสถานศึกษา สาํนกังาน กศน.

                 -                2.4266 2.4266 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนนกัศึกษา กศน. 
ที่ไดร้บัการพฒันาทกัษะชีวติรูท้นัภยัยาเสพติด

คน - 1,540 -                 -         

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพตดิในสถานศึกษา

           10.0096              9.7978 -0.2118 -2.12

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชากรวยัเสีย่ง
ไดร้บัการสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

จงัหวดั 77 77 -                 -         

กจิกรรม เสรมิสรา้งภูมคุิม้กนัและป้องกนั
ยาเสพตดิในสถานศึกษาเอกชน

           15.0810            12.2390 -2.8420 -18.84

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานศึกษาเอกชนทีไ่ดร้บั
การเสริมสรา้งภูมคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

โรง 69 55 -                 -         

8.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน           141.5941            95.7135 -45.8806 -32.40

โครงการที ่1 : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา

          141.5941            95.7135 -45.8806 -32.40

กจิกรรม ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา

          141.5941            95.7135 -45.8806 -32.40

ตวัชี้วดักิจกรรม : นกัเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

คน 2,500,000 2,500,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของเดก็และเยาวชนที่
เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการสรา้ง
ภูมคิุม้กนั รณรงค ์ป้องกนั เฝ้าระวงัยาเสพติด

รอ้ยละ 100 100 -                 -         

8.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา            33.2306            26.7706 -6.4600 -19.44

โครงการที ่1 : โครงการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

           33.2306            26.7706 -6.4600 -19.44

กจิกรรม รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ

           10.0000            10.0000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนสถานศึกษาสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ
รณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

แห่ง 910 429 -                 -         

กจิกรรม อาชวีะตา้นยาเสพตดิ            23.2306            16.7706 -6.4600 -27.81
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาที่ไดร้บั
การพฒันาและเสริมสรา้งพฤติกรรมเชิงป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

คน  200,000 154,000 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

9. กระทรวงสาธารณสุข            95.0000           100.0000 5.0000 5.26     

9.1 กรมสุขภาพจติ            95.0000           100.0000 5.0000 5.26     

โครงการที ่1 : โครงการประชาชนกลุม่เสีย่ง
ต่อปญัหาจติเวชยาเสพตดิไดร้บัการสง่เสรมิ
ป้องกนัและประชาชนทีม่ปีญัหาจติเวชยาเสพตดิ
ไดร้บัการบาํบดัรกัษา

           95.0000           100.0000 5.0000 5.26     

กจิกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ดา้นการป้องกนัปญัหายาเสพตดิ

           95.0000           100.0000 5.0000 5.26     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวยัรุ่นและเยาวชน
ที่เขา้ร่วมโครงการมคีวามรูแ้ละทกัษะในการป้องกนั
การติดสารเสพติด (มภีูมคิุม้กนัทางจติ)

คน - 120,000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดตามแนวทางโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ที่มกีารถา่ยทอด

เรื่อง 2 - -                 -         

10. สว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี
กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใต ้
การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

          266.2761           265.4529 -0.8232 -0.31

10.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ           266.2761           265.4529 -0.8232 -0.31

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งภูมคุิม้กนัและ
ป้องกนัยาเสพตดิ

          266.2761           265.4529 -0.8232 -0.31

กจิกรรม การสรา้งภูมคุิม้กนัในกลุม่เป้าหมาย
ระดบัโรงเรยีนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
หรอืเทยีบเท่า

          266.2761           265.4529 -0.8232 -0.31

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนประชากรวยัเสีย่ง 
(หว้งอายุ 3-29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน
มกีารสรา้งภูมคิุม้กนั

คน 493,500 493,500 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 50 ของพื้นที่
ที่มปีญัหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจดัการ
เพือ่เสริมสรา้งใหม้พีื้นที่ปลอดภยั

รอ้ยละ - 5 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผูเ้สพ
และสงัคม

        1,481.6906         1,577.4286 95.7380 6.46     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 55 ของผูป่้วยยาเสพติดที่เขา้สู่
กระบวนการบําบดัรกัษา ไดร้บัการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองจนถงึการติดตาม (Retention Rate)

รอ้ยละ - 55

แนวทางการดําเนินงานที่ 3.1 : การสง่เสริมใหช้มุชน
เขา้มามีสว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพผูต้ิดยาเสพติด

        1,481.6906         1,577.4286 95.7380 6.46     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 50 ของผูป่้วยยาเสพติดไดร้บั
การดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน

รอ้ยละ - 50

1. กระทรวงกลาโหม              8.4600              8.4600 -                 -         

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม              0.3600              0.3600 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการ บาํบดั รกัษา 
ผูต้ดิยาเสพตดิ

             0.3600              0.3600 -                 -         

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ              0.3600              0.3600 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการตรวจ
สารเสพติด ไมน่อ้ยกวา่

คน 3,600 3,600 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จของการดาํเนินการ
ตามแผนการตรวจสารเสพติด

รอ้ยละ 90 90 -                 -         

1.2 กองทพับก              4.0000              4.0000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ              4.0000              4.0000 -                 -         

กจิกรรม การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ

             4.0000              4.0000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูต้ดิยาเสพติดที่เขา้รบั
การบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพมจีาํนวนลดลงไมต่ํา่กวา่
รอ้ยละ 10

รอ้ยละ 10 10 -                 -         

1.3 กองทพัเรอื              1.4000              1.4000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ              1.4000              1.4000 -                 -         

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ              1.4000              1.4000 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : ความสาํเร็จในการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟู
ผูต้ดิยาเสพติดไดต้ามจาํนวนแรกรบั

คน 1,400 1,400 -                 -         

1.4 กองทพัอากาศ              2.7000              2.7000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพตดิ              2.7000              2.7000 -                 -         

กจิกรรม การบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ              2.7000              2.7000 -                 -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูเ้ขา้รบัการตรวจพบสารเสพติด
ไดร้บัการบาํบดั

คน 2,700 2,700 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงมหาดไทย            12.6400            11.8473 -0.7927 -6.27

2.1 กรมการปกครอง            12.6400            11.8473 -0.7927 -6.27

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

           12.6400            11.8473 -0.7927 -6.27

กจิกรรม การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

           12.6400            11.8473 -0.7927 -6.27

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูผ้่านการบาํบดัไดร้บัการ
ตดิตามช่วยเหลอืโดยกลไกหมูบ่า้นชุมชน สามารถดาํรงชีวติ
อยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

รอ้ยละ 60 60 -                 -         

3. กระทรวงยุตธิรรม           709.2101           730.5852 21.3751 3.01     

3.1 กรมคุมประพฤติ           372.3729           394.9329 22.5600 6.06     

โครงการที ่1 : โครงการฟ้ืนฟูผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ           372.3729           394.9329 22.5600 6.06     

กจิกรรม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ           372.3729           394.9329 22.5600 6.06     
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้สพและผูต้ิดยาเสพติด
ที่ไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบบงัคบับาํบดั

ราย 22,200 25,000 -                 -         

3.2 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน              6.8372              6.2123 -0.6249 -9.14

โครงการที ่1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ 
ผูต้ดิยาเสพตดิ

             6.8372              6.2123 -0.6249 -9.14

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เดก็และเยาวชนตามผลการจาํแนก

             6.8372              6.2123 -0.6249 -9.14

ตวัชี้วดักิจกรรม : เดก็และเยาวชนในศูนยฝึ์กและ
อบรมไดร้บัการบาํบดัฟ้ืนฟู

คน 3,000 3,000 -                 -         

3.3 กรมราชทณัฑ์            42.0000            42.0000 -                 -         

โครงการที ่1 : โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้อ้งขงัตดิยาเสพตดิ

           42.0000            42.0000 -                 -         

กจิกรรม บาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ

           42.0000            42.0000 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัที่มปีระวตัเิสพยาเสพติด
ผ่านการบาํบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบตอ้งโทษ
อย่างนอ้ย

คน 30,000 29,800 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผูต้อ้งขงัที่ผ่านการบาํบดัและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในระบบตอ้งโทษ กลบัมากระทาํผดิซํา้
ในคดยีาเสพติดภายใน 1 ปี ไมเ่กิน

รอ้ยละ 10 9 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

3.4 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพตดิ

          288.0000           287.4400 -0.5600 -0.19

โครงการที ่1 : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ           288.0000           287.4400 -0.5600 -0.19

กจิกรรม การบาํบดัรกัษาผูใ้ช ้ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ
ลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิ และตดิตาม ดูแล
ช่วยเหลอืผูผ้่านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ

          288.0000           287.4400 -0.5600 -0.19

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายผูเ้ขา้รบั
การบาํบดัเขา้สูก่ระบวนการบาํบดัรกัษายาเสพติด

รอ้ยละ - 80 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละ 70 ของผูผ้า่นการบาํบดั
รกัษายาเสพติดไดร้บัการติดตามดูแลช่วยเหลอื

รอ้ยละ - 70 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จของการอาํนวยการ
ขบัเคลือ่นงานดา้นการบาํบดัรกัษาและติดตามดูแลช่วยเหลอื
ผูผ้า่นการบาํบดั

ระดบั 5 -                 -         

4. กระทรวงสาธารณสุข           751.3805           826.5361 75.1556 10.00   

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           426.3533           458.4203 32.0670 7.52     

โครงการที ่1 : โครงการลดปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพ
ดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ

          426.3533           458.4203 32.0670 7.52     

กจิกรรม ตดิตามดูแล ช่วยเหลอื 
ผูผ้่านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ

           43.2000            52.8000 9.6000 22.22   

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติด
กลุม่เสีย่งก่อความรุนแรงเขา้ถงึการประเมนิและ
ดูแลช่วยเหลอืบาํบดัรกัษาตามระดบัความรุนแรง
อย่างต่อเน่ือง

รอ้ยละ 90 - -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูผ้่านการบาํบดัรกัษา
ฟ้ืนฟูยาเสพติดไดร้บัการติดตาม

รอ้ยละ - 90 -                 -         

กจิกรรม ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
สภาพผูป่้วยยาเสพตดิในพื้นที่

          383.1533           405.6203 22.4670 5.86     

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติด
เขา้รบัการบาํบดัรกัษาและไดร้บัการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

รอ้ยละ 80 - -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติดที่
เขา้สูก่ระบวนการบาํบดัรกัษา ไดร้บัการดูแล
อย่างมคีุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถงึการติดตาม
(Retention Rate)

รอ้ยละ - 55 -                 -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

4.2 กรมการแพทย์           229.1329           269.3484 40.2155 17.55   

โครงการที ่1 : โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิไดร้บั
การบาํบดั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

          229.1329           269.3484 40.2155 17.55   

กจิกรรม พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ดา้นการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ

           41.6929            40.0444 -1.6485 -3.95

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนองคค์วามรูท้ี่ศึกษา
และถา่ยทอด

เรื่อง 8 10 -                 -         

กจิกรรม บรกิารบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิ
ยาเสพตดิทีม่ภีาวะยุ่งยากซบัซอ้น

          187.4400           229.3040 41.8640 22.33   

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดไดร้บับริการดา้น
การแพทยร์ะดบัตติยภูมิ

คน 13,300 13,300 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ความพงึพอใจของผูป่้วยยาเสพติด
ที่ไดร้บับริการดา้นการแพทยร์ะดบัตติยภูมิ

รอ้ยละ 80 80 -                 -         

4.3 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ              6.9175              1.5906 -5.3269 -77.01

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษา
ผูป่้วยยาเสพตดิ

             6.9175              1.5906 -5.3269 -77.01

กจิกรรม โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดูแล
ผูใ้ชผู้เ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิหลงัการบาํบดั
รกัษาเพือ่คนืคนดสูีส่งัคม

             6.9175              1.5906 -5.3269 -77.01

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติด
ไดร้บัการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมสีว่นร่วม
ของชุมชน

รอ้ยละ - 50 -                 -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของบุคลากร
กลุม่เป้าหมายผ่านเกณฑก์ารพฒันาศกัยภาพ 
การติดตามดูแลผูใ้ช ้ผูเ้สพ และผูต้ิดยาเสพติด 
หลงัการบาํบดัรกัษา

รอ้ยละ 75 - -                 -         

4.4 กรมสุขภาพจติ            88.9768            97.1768 8.2000 9.22     

โครงการที ่1 : โครงการ ประชาชนผูเ้สพและ
ผูต้ดิยาเสพตดิ ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟู
จากปญัหายาเสพตดิ

           88.9768            97.1768 8.2000 9.22     

กจิกรรม บาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูป่้วย
ยาเสพตดิทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ

           88.9768            94.2968 5.3200 5.98     

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดที่มปีญัหา
สุขภาพจติไดร้บัการบาํบดัรกัษา

คน 5,600 6,000 -                 -         

กจิกรรม ตดิตามผูป่้วยยาเสพตดิทีม่ปีญัหา
สุขภาพจติ

                 -                2.8800 2.8800 100.00  

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละของผูป่้วยจติเวช
ยาเสพติดที่บาํบดัครบตามเกณฑข์องแต่ละระบบ
และไดร้บัการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention Rate)

รอ้ยละ 50 55 -                 -         
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
เป้าหมายที่ 1 : ลดระดบัความรนุแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
ตวัช้ีวดัที่ 1 : พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา

ตวัช้ีวดัที่ 1 :  รอ้ยละ 80 ของการสรา้งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดนั
และยตุิบทบาทแหล่งผลติภายนอกประเทศ
ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 70 ของการสกดัก ัน้ นําเขา้ ส่งออกยาเสพติดเปรยีบเทียบ
กบัปรมิาณยาเสพติดที่จบักมุทัง้ประเทศ

400,000                บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 400,000                บาท

1) การปราบปรามยาเสพตดิ งานดา้นการข่าว งานสาํรวจและจดัเก็บขอ้มลู
ยาเสพตดิ และตดิตามประเมนิผล 400,000                บาท

179,053,000           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 179,053,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 158,823,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานข่าวดา้นยาเสพตดิ 20,230,000             บาท

43,570,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 43,570,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการหาข่าว สบืสวนและจบักมุ 17,298,500             บาท
2) ค่าใชจ่้ายการปราบปรามยาเสพตดิ 26,272,000             บาท

6,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามยาเสพตดิ 6,000,000              บาท
กองบญัชาการกองทพัไทย
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด 16,933,100             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 16,933,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตังิานดา้นการข่าว 6,108,100              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการสกดักัน้ยาเสพตดิตามพื้นทีช่ายแดน 7,644,900              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการอาํนวยการและบรหิารงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 3,180,100              บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1.1 : ปราบปรามนกัคา้ยาเสพติดและสกดัก ัน้การนําเขา้ – ส่งออก
ยาเสพติดและสารตัง้ตน้และเคมีภณัฑ ์

กองทพัเรอื
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กองทพัอากาศ
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กองทพับก
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงกลาโหม
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด
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1,437,957,300 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,049,157,300         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,049,157,300         บาท
1) เงนิอดุหนุนเพือ่เป็นเงนิสนิบนและรางวลันาํจบั 986,412,300            บาท
2) เงนิอดุหนุนสาํหรบับรจิาคเพือ่ประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2,745,000              บาท
3) โครงการเสรมิสรา้งและยกระดบัความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการ
ยตุแิหลง่ผลติยาเสพตดิและทาํลายเครอืข่ายการคา้ยาเสพตดิระหวา่งประเทศ 20,000,000             บาท

4) โครงการพฒันาทางเลอืกเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 40,000,000             บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 388,800,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพื้นทีร่ะดบัภาคและจงัหวดั 151,000,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิในพื้นทีช่ายแดนและพื้นทีป่ลูกพชืเสพตดิ 70,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพตดิ
ตามนโยบายรฐับาล 10,000,000             บาท

4) โครงการบูรณาการมาตรการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีเ่ฉพาะ/มาตรการพเิศษ 24,000,000             บาท
5) โครงการแกไ้ขปญัหาฝ่ิน ยาเสพตดิและความม ัน่คงพื้นทีอ่าํเภออมกอ๋ย
จงัหวดัเชยีงใหม่ 10,000,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอคัรราชทูตทีป่รกึษาดา้นควบคมุยาเสพตดิ 8,800,000              บาท
7) โครงการยกระดบัความร่วมมอืกบักลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนในการ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,000,000             บาท

8) โครงการปฏบิตักิารแม่นํา้โขงปลอดภยั 15,000,000             บาท
9) ค่าใชจ่้ายปราบปรามและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,000,000             บาท
10) ค่าใชจ่้ายดา้นการปราบปรามยาเสพตดิตามแผนตาํบลม ัน่คงปลอดภยั

จากยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
11) โครงการแผนปฏบิตักิารดา้นการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิชายแดนภาคเหนอื

แบบเบด็เสรจ็ 40,000,000             บาท

กระทรวงยตุิธรรม 
สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด
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107,798,600           บาท
1. งบลงทนุ 45,655,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 45,655,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,655,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45,655,000             บาท
(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 755,000                บาท
(2) เครือ่งลคิวดิโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมเิตอร ์
    (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer : LCMS) 
    ตาํบลดอนแกว้ อาํเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 8,000,000              บาท
(3) เครือ่งเอชพแีอลซเีอม็เอส (High Performance Liquid 
    Chromatograph Mass Spectrometer : HPLC-MS) 
    ตาํบลนางแล อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 8,000,000              บาท
(4) เครือ่งลคิวดิโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมเิตอร ์
    (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer : LCMS) 
    ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชดุ 8,000,000              บาท
(5) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph, GC-FID-NPD) 
    ตาํบลมติรภาพ อาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี1 เครือ่ง 4,900,000              บาท
(6) เครือ่งลคิวดิโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมเิตอร ์
    (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer : LCMS) 
    ตาํบลหนองไผ่ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ชดุ 8,000,000              บาท

(7) เครือ่งโครมาโทกราฟ ชนดิของเหลวประสทิธภิาพสูงแบบไดโอดอาเรย์
    และฟลูออเรสเซนสด์เีทคเตอร ์(High Performance Liquid 
    Chromatograph:Diode Array Detector Florescence Detector)  
    ตาํบลหนองบวัศาลา อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 3,500,000              บาท
(8) เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) ตาํบลหนองบวัศาลา 
    อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 4,500,000              บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 62,143,600             บาท
1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจพสูิจนส์ารเสพตดิในปสัสาวะและวตัถตุอ้งสงสยั 62,143,600             บาท

23,890,800             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 23,890,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการควบคมุตวัยา เคมภีณัฑ ์และสารตัง้ตน้ทีเ่ป็นวตัถเุสพตดิ 23,890,800             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
โครงการ : โครงการควบคมุตวัยา เคมีภณัฑ ์และสารตัง้ตน้ที่เป็นวตัถเุสพติดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด การควบคมุตวัยาและสารเคมีทางหอ้งปฏบิตัิการ
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1,002,006,100         บาท
1. งบลงทนุ 278,121,800           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 278,121,800           บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 278,121,800           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 278,121,800            บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 397 หน่วย) 278,121,800            บาท
2. งบรายจา่ยอืน่ 723,884,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปราบปรามนกัคา้ยาเสพตดิและสกดักัน้
การนาํเขา้ - ส่งออกยาเสพตดิ 723,884,300            บาท

12,237,900             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,237,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสบืสวน ปราบปรามเพือ่ดาํเนนิการกบัทรพัยส์นิ
ของผูก้ระทาํความผดิมลูฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ 12,237,900             บาท

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
โครงการ : โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อดาํเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระทาํความผิด
มูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการปราบปรามการคา้ยาเสพติด
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เป้าหมายที่ 2 : ลดประชากรวยัเสี่ยงสูง (หว้งอาย ุ15 - 24 ปี) ที่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ผูเ้สพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวยัเสี่ยงสูง (หว้งอาย ุ15 - 24 ปี) ไม่เกนิ
รอ้ยละ 60 ของผูเ้สพรายใหม่ทัง้หมด

181,698,800           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 181,698,800           บาท

1) โครงการพฒันาพื้นทีแ่ละชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นทีต่ามชายแดน 181,698,800            บาท

2,028,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,028,200              บาท

1) การสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 2,028,200              บาท

28,807,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 28,807,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 28,807,000             บาท

2,633,200              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,633,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการป้องกนัยาเสพตดิ 2,633,200              บาท

11,052,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 11,052,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 11,052,300             บาท

17,811,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 17,811,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัยาเสพตดิ 17,811,300             บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2.1 : ประชากรในวยัเสี่ยง (3 - 29 ปี) ไดร้บัการสรา้งภมูิคุม้กนั
้ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 80 ของประชากรวยัเสี่ยง (หว้งอาย ุ3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน

มีการสรา้งภมูิคุม้กนั
ตวัช้ีวดัที่ 2 : รอ้ยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปญัหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกดิการจดัการเพื่อ
เสรมิสรา้งใหม้ีพื้นที่ปลอดภยั

กระทรวงกลาโหม
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพับก
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพัเรอื
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองทพัอากาศ
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กองบญัชาการกองทพัไทย
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

สาํนกันายกรฐัมนตรี
กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร
โครงการ : โครงการป้องกนัและการแกไ้ขปญัหายาเสพติด
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10,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท

10,000,000             บาท

6,337,500              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,337,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,337,500              บาท
1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ
ในสถาบนัอดุมศึกษา 6,337,500              บาท

22,403,300             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 22,403,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 16,568,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ป้องกนั และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(TO BE NUMBER ONE) 1,500,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัพื้นที่ 4,335,300              บาท

104,154,000           บาท
1. งบดาํเนินงาน 104,154,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 104,154,000           บาท
(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,839,600              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 24,068,100             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,553,800             บาท
(4) ค่ารบัรองและพธิกีาร 7,495,600              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
    (To Be Number One) 8,500,000              บาท
(6) วสัดสุาํนกังาน 19,547,900             บาท
(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 9,540,000              บาท
(8) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 13,609,000             บาท

23,499,900             บาท
1. งบดาํเนินงาน 23,499,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,499,900             บาท

กรมการพฒันาชมุชน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาหมู่บา้นกองทนุแม่ของแผ่นดิน

กระทรวงมหาดไทย
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
โครงการ : โครงการสนบัสนุนการป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (TO BE NUMBER ONE)

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
กรมกจิการเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งภมูิคุม้กนัเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด
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(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 23,499,900             บาท

10,544,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 10,544,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งต่อการใชย้าเสพตดิ
ในสถานพนิจิและศูนยฝึ์กและอบรม 2,735,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานพนิจิ
และศูนยฝึ์กและอบรม 2,809,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
(TO BE NUMBER ONE) 5,000,000              บาท

12,938,700             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 12,938,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
(To Be Number One) 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายกจิกรรมในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในเรอืนจาํ 7,938,700              บาท
28,138,200             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 28,138,200             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจู่โจมตรวจคน้เรอืนจาํ/ทณัฑสถาน 28,138,200             บาท

716,166,800           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 290,541,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 290,541,600           บาท
1) เงนิอดุหนุนเพือ่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 159,812,700            บาท
2) โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนเพือ่เสรมิสรา้งเครอืข่ายป้องกนัยาเสพตดิ 20,000,000             บาท
3) โครงการรอ้ยใจรกัษ์ 110,728,900            บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 425,625,200           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพื้นทีร่ะดบัภาคและจงัหวดั 324,328,000            บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบัส่วนกลาง 10,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(To Be Number One) 15,000,000             บาท
4) โครงการค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ 15,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 41,297,200             บาท
6) ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามแผนตาํบลม ัน่คง
ปลอดภยัจากยาเสพตดิ 20,000,000             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
โครงการ : โครงการป้องกนัยาเสพติด

กระทรวงยตุธิรรม
กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

กรมราชทณัฑ์
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัปญัหายาเสพติดในเรอืนจาํ

โครงการ : โครงการเรอืนจาํปลอดยาเสพติด

568



20,058,700             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,058,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 2,463,900              บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาสาสมคัรแรงงานตา้นภยัยาเสพตดิ 7,594,800              บาท
3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนใหก้รมสุขภาพจติในงาน TO BE NUMBER ONE 10,000,000             บาท

11,284,100             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,284,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,284,100             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 282,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,549,300              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,672,800              บาท
(4) วสัดสุาํนกังาน 1,780,000              บาท

24,463,400             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 24,463,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 12,239,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ 9,797,800              บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการค่ายพฒันาทกัษะชวีติรูท้นัภยัยาเสพตดิ
เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัและปลูกจติสาํนกึ 2,426,600              บาท

95,713,500             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 95,713,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะชวีติเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมนกัเรยีน
กลุม่เฝ้าระวงั 26,008,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอืตา้นภยัยาเสพตดิ 39,534,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 10,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการดาํเนนิงานขบัเคลือ่นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิในระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 1,074,700              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันานกัเรยีนแกนนาํในการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 19,096,000             บาท

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นยาเสพติดในสถานประกอบกจิการ

กระทรวงแรงงาน
สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา
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26,770,600             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 26,770,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 10,000,000             บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการอาชวีะตา้นยาเสพตดิ 16,770,600             บาท

100,000,000           บาท
1. งบดาํเนินงาน 100,000,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000,000           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
    (To Be Number One) 100,000,000            บาท

265,452,900           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 265,452,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการการศึกษาเพือ่ต่อตา้นการใชย้าเสพตดิในเดก็นกัเรยีน 
   (D.A.R.E. ประเทศไทย) 174,068,900            บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการตาํรวจประสานโรงเรยีน 7,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการดาํเนนิงานชมุชนย ัง่ยนื เพือ่แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
   แบบครบวงจรตามยุทธศาสตรช์าติ 84,384,000             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ส่วนราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล
ของนายกรฐัมนตรี
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสรา้งภมูิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมสขุภาพจติ
โครงการ : โครงการประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อปญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บัการส่งเสรมิป้องกนั
และประชาชนที่มีปญัหาจติเวชยาเสพติดไดร้บัการบาํบดัรกัษา
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360,000                บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 360,000                บาท

1) การคน้หา บาํบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 360,000                บาท

4,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 4,000,000              บาท

1,400,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 1,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 1,400,000              บาท

2,700,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 2,700,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดั รกัษา และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิ 2,700,000              บาท

11,847,300             บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,847,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,847,300             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายหมู่บา้นม ัน่คงตน้แบบแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 11,847,300             บาท

394,932,900           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 394,932,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
(To Be Number One) 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 372,635,900           บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูถ้กูคมุความประพฤตยิาเสพตดิ 17,297,000             บาท

เป้าหมายที่ 3 : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผูเ้สพและสงัคม

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3.1 : การส่งเสรมิใหช้มุชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพผูต้ดิยาเสพติด
ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 50 ของผูป่้วยยาเสพติดไดร้บัการดูแลติดตามต่อเน่ืองโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน

ตวัช้ีวดัที่ 1 : รอ้ยละ 55 ของผูป่้วยยาเสพติดที่เขา้สู่กระบวนการบาํบดัรกัษา ไดร้บัการดูแลอย่างมีคณุภาพ
อย่างต่อเน่ืองจนถงึการติดตาม (Retention Rate)

กระทรวงกลาโหม
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพติด

กองทพัอากาศ
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ิดยาเสพติด

กองทพับก
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

กระทรวงยตุิธรรม
กรมคมุประพฤติ
โครงการ : โครงการฟ้ืนฟผููเ้สพและผูต้ดิยาเสพติด

กองทพัเรอื
โครงการ : โครงการ บาํบดั รกัษา ผูต้ดิยาเสพติด
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6,212,300              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 6,212,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานในกจิกรรมการป้องกนั บาํบดั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
   สมรรถภาพเดก็และเยาวชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัยาและสารเสพตดิ 6,212,300              บาท

42,000,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 42,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 42,000,000             บาท

287,440,000           บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 287,440,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนกระบวนการบาํบดัและตดิตามดูแลช่วยเหลอื
   ผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิและพฒันามาตรฐานบาํบดัฟ้ืนฟู 287,440,000           บาท

458,420,300           บาท
1. งบดาํเนินงาน 458,420,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 458,420,300           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพตดิ 330,000,000            บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิ 50,610,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามดูแลช่วยเหลอืผูผ่้านการบาํบดัฟ้ืนฟู 52,800,000             บาท
(4) ค่าตรวจปสัสาวะเพือ่หาสารเสพตดิ 13,200,000             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรหิาร 6,931,200              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากร 4,879,100              บาท

269,348,400           บาท
1. งบดาํเนินงาน 269,348,400           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 269,348,400           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 5,430,600              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการดา้นการพฒันาระบบบรกิาร ทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิ
    ดา้นยาเสพตดิ 9,787,800              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายท ัง้ในและ
    นอกกระทรวงสาธารณสุข 6,318,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามดูแลผูป่้วยยาเสพตดิ ดา้นการบาํบดัรกัษา
    ผูต้ดิยาเสพตดิ 6,384,000              บาท

กระทรวงสาธารณสขุ
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการ : โครงการลดปจัจยัเสี่ยงทางสขุภาพดา้นยาเสพติดแบบบูรณาการ

กรมการแพทย์
โครงการ : โครงการผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพติดไดร้บัการบาํบดั รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพติด

กรมราชทณัฑ์
โครงการ : โครงการบาํบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้อ้งขงัติดยาเสพติด

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
โครงการ : โครงการบาํบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพติด
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(5) วสัดเุวชภณัฑ ์(ยาเสพตดิ) 222,920,000            บาท
(6) วสัดอุาชวีบาํบดั 18,508,000             บาท

1,590,600              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 1,590,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธภิาพการดูแลผูใ้ชผู้เ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิ
หลงัการบาํบดัรกัษาเพือ่คนืคนดสูี่สงัคม 1,590,600              บาท

97,176,800             บาท
1. งบดาํเนินงาน 97,176,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 97,176,800             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานบาํบดัรกัษาและตดิตามดูแล ผูป่้วยจติเวชยาเสพตดิ 577,800                บาท
(2) ค่าตดิตามดูแล ช่วยเหลอื ผูผ่้านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ 2,880,000              บาท
(3) ค่าวสัดผูุป่้วยยาเสพตดิสาํหรบัผูป่้วยนอก ระบบสมคัรใจ 9,900,000              บาท
(4) ค่าวสัดผูุป่้วยยาเสพตดิสาํหรบัผูป่้วยใน ระบบสมคัรใจ 69,490,000             บาท
(5) ค่าวสัดผูุป่้วยยาเสพตดิสาํหรบัผูป่้วยใน ระบบบงัคบับาํบดั 14,329,000             บาท

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารบาํบดัรกัษาผูป่้วยยาเสพติด

กรมสขุภาพจติ
โครงการ : โครงการ ประชาชนผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพติด ไดร้บัการป้องกนั บาํบดั รกัษา 
และฟ้ืนฟจูากปญัหายาเสพติด
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนบัสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564
94,744,902,800         106,115,651,200   

หน่วย : บาท

         หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 8 กระทรวง 21 หน่วยงาน

53,088,209,000         49,376,026,000    
17,216,052,900         20,275.1413        

- 339,146,600       

        เพือ่ใหป้ระเทศไทยมรีะบบคมนาคมและระบบโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ช่วยลดตน้ทนุโลจสิตกิส ์
        และนาํไปสู่การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย
        (1) พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมท ัง้ทางถนน ทางนํา้ ทางราง ทางอากาศ และสิง่อาํนวยความสะดวก
            ในการเปลีย่นแปลงรูปแบบการขนส่งตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิสาํคญั ใหม้ปีระสทิธภิาพ ความสะดวก รวดเร็ว 
            ตรงต่อเวลา และปลอดภยั สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพือ่สรา้งความต่อเนื่อง
            ภายในประเทศและเชื่อมโยงไปยงัประตูการขนส่ง (Gateway)
        (2) พฒันาระบบขนส่งสาธารณะ (รถไฟฟ้า รถโดยสาร เรอืโดยสาร และอากาศยาน) และส่งเสรมิการเขา้ถงึ
            เพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจราจร ควบคู่กบัการกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารใหม้คีณุภาพ
            ระดบัสากล
        (3) พฒันาระบบบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน เพือ่สนบัสนุนและเสรมิสรา้งสมรรถนะผูใ้หบ้รกิาร
            โลจสิตกิสท์ ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และสามารถเพิม่มลูค่าระบบห่วงโซ่อปุทานในภาคการเกษตร และอตุสาหกรรม
        (4) พฒันาและส่งเสรมิการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ สนบัสนุนพธิกีารทางศุลกากร การเชื่อมโยงขอ้มลู
            อเิลก็ทรอนิกส ์(NSW) และกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่ส่งเสรมิการขนส่งระหว่างประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ
        (5) พฒันาและเสรมิสรา้งขดีความสามารถและคุณภาพของการบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์
            (LSPs) และการขนส่งระหว่างประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได ้
        (6) พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน (บคุลากร ฐานขอ้มลู วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีและ
            ระบบการตดิตามและประเมนิผล)

         2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชน เกษตรกร ผูป้ระกอบการภาคการผลติ
         2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

         หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : กระทรวงคมนาคม สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ยกระดบัมาตรฐานระบบคมนาคม
และโลจสิตกิสใ์หม้คีวามสมบูรณ ์เชื่อมต่อครอบคลมุ
เขา้ถงึปลอดภยั เพือ่ส่งเสรมิการคา้และการลงทนุ
ของประเทศอย่างย ัง่ยนื
- ตวัชี้วดั : สดัส่วนตน้ทนุขนส่งสนิคา้ต่อ GDP ไม่เกนิ รอ้ยละ 7.5 7.3
- ตวัชี้วดั : สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงั
            ต่อ GDP ไม่เกนิ รอ้ยละ 5 4.9
- ตวัชี้วดั : สดัส่วนตน้ทนุการบรหิารจดัการต่อ GDP 
            ไม่เกนิ รอ้ยละ 1.3 1.2
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5. แผนภาพเชื่อมโยง

5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยทุธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ แผนปฏริูปประเทศ และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

  ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรด์า้น : การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์การลงทนุพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม ระบบโลจสิตกิส ์พลงังานและดจิทิลั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว  
และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ 
และแผนปฏริูป 

ประเทศ 

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร
งบประมาณ 

เป้าหมายของ 
แผนงานบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
ประเดน็ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 
ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์
เป้าหมายที ่1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวม 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 1.1 สดัส่วนการใชพ้ลงังานข ัน้สุดทา้ยต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศลดลงจาก 8.22 เป็น 7.70 พนัตนั 
เทยีบเท่านํา้มนัดบิ/พนัลา้นบาท ในปี 2564 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 1.2 สดัส่วนตน้ทนุโลจสิตกิสล์ดลงจากรอ้ยละ 14 เป็นรอ้ยละ 12 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  
โดยในส่วนของตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กว่ารอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี 2564 
เป้าหมายที ่2 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นระบบขนส่ง 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.1 สดัส่วนปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางรางต่อปรมิาณการขนส่งสนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 1.4 
เป็นรอ้ยละ 4 และสดัส่วนปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางนํา้ต่อปรมิาณการขนส่งสนิคา้ท ัง้หมดภายในประเทศ เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 12  
เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.2 สดัส่วนของผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากรอ้ยละ 5  
เป็นรอ้ยละ 15 ในปี 2564 

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 2.3 ความสามารถในการรองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารโดยรวมของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยาน 
ในภูมภิาค เพิม่ขึ้นเป็น 120 และ 55 ลา้นคนต่อปี ตามลาํดบั ในปี 2564 
เป้าหมายที ่3 การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์

ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.1 อนัดบัดชันีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นโลจสิตกิส ์และประสทิธิภาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ดขีึ้น 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.2 จาํนวนธุรกรรมการใหบ้ริการการนาํเขา้และส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นรอ้ยละ 100 ในปี 2564 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย 3.3 ปรมิาณสนิคา้ทีผ่า่นเขา้-ออก ณ ดา่นการคา้ชายแดนทีส่าํคญัเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน  
และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และไดม้าตรฐานสากล 

เป้าหมายที่ 3 : เพิม่ประสทิธภิาพขดีความสามารถการขนสง่เพือ่
สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) และการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) 

อยู่ในแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
และแผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

แผนปฏริูปประเทศ 
ดา้น : เศรษฐกิจ การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
ของประเทศ 
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ ปี 2564 
แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ  106,115.6512 ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ     49,376.0260    ลา้นบาท  
ภารกจิสนบัสนุน 20,275.1413    ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ         339.1466    ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ     
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน – เทีย่วต่อวนั 
ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั  
ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมดในปี 2564 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กว่า รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
ในปี 2564 / การขนสง่ทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสาร 
ในแม่นํา้เจา้พระยา  ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จาํนวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถ 
ในการรองรบัผูโ้ดยสาร  ทีท่่าอากาศยานในภูมภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

แนวทางที่ 1.1 : พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐาน 
เพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง 
ตวัชี้วดั  
1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 1,856.510 กม.
2. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง
1,057.440 กม. 
3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางนํา้ 45 แห่ง
และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แห่ง 
4. พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยานในภูมภิาค 21 แห่ง

แนวทางที่ 1.2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐาน
การคมนาคมขนสง่ 
ตวัชี้วดั 
1. โครงการทีส่ง่เสรมิดา้นความปลอดภยัและ
มมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 6 โครงการ 

กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนส่งทางบก
2. กรมเจา้ท่า
3. กรมทางหลวง
4. กรมทางหลวงชนบท
5. กรมท่าอากาศยาน
รฐัวิสาหกจิ 
1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย

รวมงบประมาณรายจ่าย    105,534.4389  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ     49,348.0260  ลา้นบาท 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสากล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) / 
สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต์่อ GDP ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปลีย่นกระบวนการนาํเขา้ส่งออกดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ ์
ตวัชี้วดั  
1. หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลู
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ 
B2G จาํนวน 2 โครงการ 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่า 
ระบบห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้ 
สู่รูปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ตวัชี้วดั  
1. ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน
ของสถานประกอบการ เป้าหมาย 
ในปี 2564 ลดลงไม่นอ้ยกว่า 800 ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. กรมประมง
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า

รวมงบประมาณรายจ่าย  22.3036  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ      -    ลา้นบาท

กระทรวงคมนาคม 
1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม
2. กรมการขนส่งทางราง
3. กรมทางหลวงชนบท
4. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

รฐัวิสาหกจิ 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

 รวมงบประมาณรายจา่ย  216.1787  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ   1.5000  ลา้นบาท

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิารและขยาย
เครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์(LSPs) 
ตวัชี้วดั  
1. จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ  
และผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 600 คู่ และเกดิมลูค่า      
เจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุน          
ดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
คุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ี
พฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 

ตวัชี้วดั  
1. จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้น
โลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพ
บคุลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ี 
พฒันาขอ้มลูและการติดตามประเมนิผล) 8 โครงการ 

กระทรวงอตุสาหกรรม
1. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม

รวมงบประมาณรายจา่ย  31.5500 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ  - ลา้นบาท

กระทรวงพาณิชย ์  
1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

รวมงบประมาณรายจา่ย     20.1369  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ  25.0000 ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตรี
1. สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ 
2. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ

(องคก์ารมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
1. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั 
กระทรวงแรงงาน  
1. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
รฐัวิสาหกิจ 
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

รวมงบประมาณรายจ่าย 291.0431 ลา้นบาท
รวมเงนินอกงบประมาณ 1.5000 ลา้นบาท

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนับสนุน แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางบก  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  กรมท่าอากาศยาน 

รวมงบประมาณรายจ่าย      4,639.0884   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ                 -   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
กระทรวงกลาโหม : กองทพัเรือ 
กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
รฐัวิสาหกจิ : การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง  การประปาส่วนภูมภิาค  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น : กรุงเทพมหานคร 

รวมงบประมาณรายจ่าย       15,636.0529   ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ           339.1466   ลา้นบาท 
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กระทรวงคมนาคม  
สว่นราชการ  
1. กรมการขนสง่ทางบก
1) โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน
2) โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสาร
2. กรมทางหลวง
1) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง
2) โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
3) โครงการยกระดบัความปลอดภยับริเวณทางแยกขนาดใหญ่
4) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
5) โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ
6) โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ
7) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง
8) โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ
9) โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพือ่ความปลอดภยั
10) โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั
11) โครงการก่อสรา้งทางยกระดบัทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ

   (ถนนพระราม 2) 
12) โครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง
13) โครงการยกระดบัมาตรฐานการป้องกนัอนัตรายขา้งทางหลวง
14) โครงการยกระดบัความปลอดภยัจุดกลบัรถในระดบัเดยีวกนั
15) โครงการก่อสรา้งจดุพกัรถเพือ่ยกมาตรฐานงานทาง
3. กรมทางหลวงชนบท

1.โครงการพฒันาทางและสะพาน โครงข่ายทางหลวงชนบท
สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

2. โครงการอาํนวยความปลอดภยั สนบัสนุนดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิตกิส์

 รฐัวิสาหกจิ  
1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
1) โครงการทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
2) โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก 

รวมงบประมาณรายจ่าย   93,063.2142   ลา้นบาท 
  รวมเงนินอกงบประมาณ    5,353.1270   ลา้นบาท 

รฐัวิสาหกจิ   
1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบ์ูรณะ

   และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่  
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
4) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ช่วงลาดพรา้ว - สาํโรง
5) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง – สมทุรปราการ
6) โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี
7) โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบ์ูรณะ
8) โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ - สะพานใหม่ - คูคต

2. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1) โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ
2) โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 
3) โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ
4) โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้
5) โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทย และรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาค 

   ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา) 
6) โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2  

   ช่วงนครราชสมีา -หนองคาย)  
7) โครงการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางเชื่อม skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กบัสถานีหลกัสี ่ตามพระดาํร ิ  
8) โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

    เพือ่เตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค ์ 

รวมงบประมาณรายจ่าย   7,490.1293    ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ  43,994.8990    ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 

 

 
 

 

แนวทางที่ 1.1. พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

ตวัชี้วดั ตวัชี้วดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 1,856.510 กม. 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ 
การขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ํา้เจา้พระยา 
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จาํนวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

ตวัชี้วดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนส่งทางราง 1,057.440 กม. 
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กระทรวงคมนาคม   
1. กรมเจา้ท่า
1) โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์

รวมงบประมาณรายจา่ย  1,220.6960   ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ        -        ลา้นบาท 

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมท่าอากาศยาน
1) โครงการพฒันาศกัยภาพท่าอากาศยานเพือ่เชื่อมโยงเครอืขา่ยคมนาคมขนส่ง
2) โครงการเพิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพท่าอากาศยาน

รวมงบประมาณรายจา่ย  3,800.3994   ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ         -       ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 

 
 

ตวัชี้วดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ส่งเสรมิการขนสง่ทางนํา้ 45 แห่ง และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แห่ง 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัชี้วดัที่ 4 : พฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยาน 21 แห่ง  

แนวทางที่ 1.1. พฒันาเชื่อมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง แนวทาง 

ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ํา้เจา้พระยา
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จาํนวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

ภารกจิสนับสนุน 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
กระทรวงคมนาคม  
1. กรมการขนสง่ทางบก
1) โครงการศูนยก์ารขนส่งชายแดน จงัหวดันครพนม

2. กรมทางหลวง
1) โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ
3. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่สนบัสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน (SEZ)
4. กรมท่าอากาศยาน
1) โครงการพฒันาท่าอากาศยานเขตเศรษฐกจิพเิศษ

รวมงบประมาณรายจา่ย  4,639.0884    ลา้นบาท 
          รวมเงนินอกงบประมาณ      -   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
กระทรวงกลาโหม
1. กองทพัเรอื
1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค

กระทรวงคมนาคม 
1. กรมทางหลวง
1) โครงการพฒันาทางหลวงรองรบัระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

2. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการพฒันาทางหลวงชนบทเพือ่ขบัเคลือ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

รฐัวสิาหกจิ  
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
1) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางรถไฟเขา้พื้นทีท่า่เรอืจกุเสมด็
2) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบนิ

โครงการรื้อยา้ยสาธารณูปโภค  
(โครงการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบิน) 
รฐัวสิาหกจิ 
1) การประปานครหลวง
2) การประปาส่วนภูมภิาค
3) การไฟฟ้านครหลวง
4) การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
1) กรุงเทพมหานคร

รวมงบประมาณรายจา่ย 15,636.0529  ลา้นบาท 
รวมเงนินอกงบประมาณ     339.1466  ลา้นบาท 
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กระทรวงคมนาคม   
1. สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม
1) โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้นการบนิพลเรอืน

   ตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)  
2) โครงการศึกษาแนวทางและจดัตัง้องคก์รพเิศษเพือ่กาํกบัการดาํเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

2. กรมการขนสง่ทางราง
1) โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ
3. กรมทางหลวงชนบท
1) โครงการอาํนวยความปลอดภยั สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

4. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร
1) โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึ
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  

รฐัวสิาหกจิ
1. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
1) โครงการบริการวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง

รวมงบประมาณรายจา่ย 216.1787  ลา้นบาท 
 รวมเงนินอกงบประมาณ      1.5000   ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 ตวัชี้วดัที่ 1 : โครงการทีส่่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 6 โครงการ

แนวทางที่ 1.2 การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง แนวทาง 

ตวัชีวดั 

เป้าหมายที่ 1 : โครงขา่ยคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัชี้วดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม.และปรมิณฑล จาก 1.0800 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เทีย่วต่อวนั ในปี 2564 / การขนส่งทางรางเพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณ
การขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 / สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กวา่ รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564 / การขนส่งทางนํา้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564 /ผูโ้ดยสารในแมน่ํา้เจา้พระยา
ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิม่ขึ้นเป็น จาํนวน 46.0980 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2564 / ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารทีท่่าอากาศยานในภมูภิาคเพิม่ขึ้นเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564 

เป้าหมายของ
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน /  
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมประมง
1) โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเชือ่มโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

กระทรวงคมนาคม   
1. กรมเจา้ท่า
1) โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุน

   ระบบโลจสิตกิส ์

รวมงบประมาณรายจ่าย   22.3036   ลา้นบาท 
            รวมเงนินอกงบประมาณ       -       ลา้นบาท 

กระทรวงอตุสาหกรรม  
1.กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม  
1) โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

  จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม 

รวมงบประมาณรายจ่าย    31.5500  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ        -      ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 
ตวัชี้วดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มลูกบั
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G  
จาํนวน 2 โครงการ 

หน่วยงาน /
โครงการ 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานนโยบาย 
และแผนการขนส่ง 
และจราจร 

ตวัชี้วดัที่ 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน 
ของสถานประกอบการ เป้าหมายในปี 2564  
ลดลงไม่นอ้ยกว่า 800 ลา้นบาท 

กระทรวงพาณิชย์
1.กรมสง่เสริมการคา้ระหว่างประเทศ  
1) โครงการส่งเสริมการพฒันาบรกิารและ
ขยายเครือข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส์

รวมงบประมาณรายจ่าย     20.1369  ลา้นบาท 
    รวมเงนินอกงบประมาณ    25.0000  ลา้นบาท 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง 
LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 
600 คู่ และเกดิมลูค่าเจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิตกิส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ 
และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตามประเมนิผล) 
8 โครงการ 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 
1. สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
1) โครงการวางแผนและขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอาํนวยความสะดวกทางการคา้

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
1. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
1) โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

2. สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)
1) โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร
1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม  
1. สาํนักงานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั
1) โครงการแผนพฒันา Thailand Smart Mobility

กระทรวงแรงงาน  
1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
1) โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกิจขนส่งและการคา้ระหว่างประเทศ
2) โครงการพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

รฐัวิสาหกจิ  
1. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
1) โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง

รวมงบประมาณรายจ่าย   291.0431    ลา้นบาท      
    รวมเงนินอกงบประมาณ     1.5000    ลา้นบาท 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ชื่อมโยงแลกเปลีย่นกระบวนการ
นาํเขา้ส่งออกดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ 

แนวทาง 

ตวัชี้วดั 

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสากล
ตวัชี้วดัที่ 1 : ประสทิธภิาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัทีด่ขีึ้นในปี 2564 (อนัดบัดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border)) /สดัส่วนตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิตกิสต์่อ GDP  
ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี 

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทางที่ 2.2 : พฒันาเพิม่มลูค่าระบบ 
ห่วงโซ่อปุทาน และเชื่อมโยงการคา้สู่รูปแบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์

แนวทางที่ 2.3 : พฒันาบรกิาร 
และขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร 
โลจสิตกิส ์(LSPs)

แนวทางที่ 2.4 พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ  
และคุณภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลย ีพฒันาขอ้มลูและการตดิตาม
ประเมนิผล)  
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 94,744.9028 -               105,475.0938    168.6425       471.9149       106,115.6512    11,370.7484 12.00      

สาํนักนายกรฐัมนตรี 9.1394 -  -  -  39.9172 39.9172 30.7778 336.76    

1. สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 9.1394 -  -  -  39.9172 39.9172 30.7778 336.76    

โครงการ : โครงการวางแผนและขบัเคลือ่น
การพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบ
อาํนวยความสะดวกทางการคา้

9.1394            -               -                   -                39.9172        39.9172          30.7778 336.76    

กระทรวงกลาโหม 15.1580 -  -  -  -  -  -15.1580 -100.00

1. สาํนักงานปลดักระทรวงกลาโหม 15.1580 -  -  -  -  -  -15.1580 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการควบคุม
อาวุธยุทธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลูผ่านระบบ 
National Single Window ส่วนเพิม่เตมิ

15.1580          -               -                   -                -                -                   -15.1580 -100.00

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 83.2670 -  -  125.2000 -  125.2000 41.9330 50.36      

1. สาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 79.2000 -  -  119.1000 -  119.1000 39.9000 50.38      

โครงการ : โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
เพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

79.2000          -               -                   119.1000       -                119.1000         39.9000 50.38      

2. สาํนักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องคก์าร
มหาชน)

4.0670 -  -  6.1000 -  6.1000 2.0330 49.99      

โครงการ : โครงการพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศ
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

4.0670            -               -                   6.1000         -                6.1000            2.0330 49.99      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 36.7999 -  13.3460 -  0.4774 13.8234 -22.9765 -62.44

1. กรมประมง 18.8664 -  13.3460 -  -  13.3460 -5.5204 -29.26

โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิาร
เชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

18.8664          -               13.3460           -                -                13.3460          -5.5204 -29.26

2. กรมวิชาการเกษตร 8.7110 -  -  -  -  -  -8.7110 -100.00

โครงการ : โครงการออกแบบและพฒันาระบบ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสสุ์ขอนามยัและสุขอนามยัพชื
ผ่านระบบ NSW

8.7110            -               -                   -                -                -                   -8.7110 -100.00

3. สาํนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 6.8640 -  -  -  -  -  -6.8640 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาและเชื่อมโยงแลกเปลีย่น
ขอ้มลูในกระบวนการนาํเขา้ส่งออกผ่านระบบ NSW

6.8640            -               -                   -                -                -                   -6.8640 -100.00

4. สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2.3585 -  -  -  0.4774 0.4774 -1.8811 -79.76

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร

2.3585            -               -                   -                0.4774         0.4774            -1.8811 -79.76

กระทรวงคมนาคม 88,515.4791 -  97,816.6016 -  365.5774 98,182.1790 9,666.6999 10.92      

1. สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 23.0799 -  67.7000 -  9.6660 77.3660 54.2861 235.21    

โครงการ : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา 
และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวน
ดา้นการบนิพลเรอืนตามมาตรฐานองคก์าร
การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)

2.8472            -               67.7000           -                3.6660         71.3660          68.5188 2,406.53  

โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจดัตัง้องคก์ร
พเิศษเพือ่กาํกบัการดาํเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง

-                   -               -                   -                6.0000         6.0000            6.0000 100.00    

โครงการ : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน
ขอ้มลูคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพือ่สนบัสนุน
การกาํหนดนโยบายและการบรหิารจดัการ
ดา้นคมนาคมขนส่ง

20.2327          -               -                   -                -                -                   -20.2327 -100.00

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563 งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม จาํนวน รอ้ยละ

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563 งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

2. กรมการขนส่งทางบก 123.4151 -  136.2049 -  -  136.2049 12.7898 10.36      

โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัทางถนน

42.2881          -               118.2309         -                -                118.2309         75.9428 179.58    

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่ง
ผูโ้ดยสารทางถนน

4.9469            -               -                   -                -                -                   -4.9469 -100.00

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนส่งไทยสู่
การขนส่งสนิคา้ทางถนนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน

23.0905          -               -                   -                -                -                   -23.0905 -100.00

โครงการ : โครงการสถานีขนส่งสนิคา้เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการขนส่งสนิคา้ทางถนน 
(สถานีขนส่งสนิคา้เมอืงหลกั)

9.3196            -               -                   -                -                -                   -9.3196 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งผูโ้ดยสาร

43.7700          -               17.9740           -                -                17.9740          -25.7960 -58.94

3. กรมการขนส่งทางราง 14.4751 -  -  -  10.0000 10.0000 -4.4751 -30.92

โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางราง
มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ

14.4751          -               -                   -                10.0000        10.0000          -4.4751 -30.92

4. กรมเจา้ท่า 899.1677 -  1,229.6536 -  -  1,229.6536 330.4859 36.75      

โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรงุรกัษา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์

899.1677         -               1,229.6536       -                -                1,229.6536       330.4859 36.75      

5. กรมทางหลวง 65,097.9860 -  73,550.7529 -  315.0156 73,865.7685 8,767.7825 13.47      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 12,649.4994     -               10,450.2717      -                -                10,450.2717     -2,199.2277 -17.39

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ

3,784.2914       -               3,683.7706       -                -                3,683.7706       -100.5208 -2.66

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยั
บรเิวณทางแยกขนาดใหญ่

1,702.5000       -               1,769.9910       -                -                1,769.9910       67.4910 3.96       

โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงระหว่างภาค

5,157.2628       -               6,651.9323       -                -                6,651.9323       1,494.6695 28.98      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 1,117.0168       -               975.2045         -                -                975.2045         -141.8123 -12.70

โครงการ : โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 28,825.3062     -               34,812.5923      -                315.0156       35,127.6079     6,302.3017 21.86      

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการจราจรและขนส่ง

8,836.8980       -               9,170.5000       -                -                9,170.5000       333.6020 3.78       

โครงการ : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสม
ในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

53.6026          -               -                   -                -                -                   -53.6026 -100.00

โครงการ : โครงการปรบัปรงุการแบ่งทศิทางการจราจร
เพือ่ความปลอดภยั

383.8900         -               575.9980         -                -                575.9980         192.1080 50.04      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนี

57.1408          -               -                   -                -                -                   -57.1408 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถและสถานี
ตรวจสอบนํา้หนกั

1,263.6640       -               1,660.4832       -                -                1,660.4832       396.8192 31.40      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

966.9140         -               1,739.2966       -                -                1,739.2966       772.3826 79.88      

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในภารกจิ
ของกรมทางหลวง

300.0000         -               300.0000         -                -                300.0000         -                 -           

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานการป้องกนั
อนัตรายขา้งทางหลวง

-                   -               817.3400         -                -                817.3400         817.3400 100.00    

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยัจดุกลบัรถ
ในระดบัเดยีวกนั

-                   -               500.0000         -                -                500.0000         500.0000 100.00    

โครงการ : โครงการก่อสรา้งจดุพกัรถเพือ่ยกมาตรฐานงานทาง -                   -               443.3727         -                -                443.3727         443.3727 100.00    
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6. กรมทางหลวงชนบท 18,118.3452 -  18,938.9739 -  -  18,938.9739 820.6287 4.53       

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง 6,886.5977       -               -                   -                -                -                   -6,886.5977 -100.00

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้
โรงเรยีน

1,392.4873       -               -                   -                -                -                   -1,392.4873 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาทางและสะพาน
โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิตกิส์

4,957.6421       -               12,142.5214      -                -                12,142.5214     7,184.8793 144.93    

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยั
สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

4,881.6181       -               6,796.4525       -                -                6,796.4525       1,914.8344 39.23      

7. กรมท่าอากาศยาน 4,061.8175 -  3,788.8122 -  11.5872 3,800.3994 -261.4181 -6.44

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพท่าอากาศยาน
เพือ่เชื่อมโยงเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง

1,785.9439       -               2,631.8638       -                -                2,631.8638       845.9199 47.37      

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
และประสทิธภิาพท่าอากาศยาน

2,275.8736       -               1,156.9484       -                11.5872        1,168.5356       -1,107.3380 -48.66

8. สาํนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 177.1926 -  104.5041 -  19.3086 123.8127 -53.3799 -30.13

โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ สามารถ
เชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

177.1926         -               104.5041         -                19.3086        123.8127         -53.3799 -30.13

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม -  -  -  43.4425 -  43.4425 43.4425 100.00    

1. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั -  -  -  43.4425 -  43.4425 43.4425 100.00    

โครงการ : โครงการแผนพฒันา Thailand Smart 
Mobility

-                   -               -                   43.4425        -                43.4425          43.4425 100.00    

กระทรวงพาณิชย์ 21.2110 -  -  -  20.1369 20.1369 -1.0741 -5.06

1. กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 21.2110 -  -  -  20.1369 20.1369 -1.0741 -5.06

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิาร
และขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

21.2110          -               -                   -                20.1369        20.1369          -1.0741 -5.06

กระทรวงแรงงาน 23.1360 -  -  -  14.2560 14.2560 -8.8800 -38.38

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 23.1360 -  -  -  14.2560 14.2560 -8.8800 -38.38

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิส์
รองรบัธุรกจิขนส่งและการคา้ระหว่างประเทศ

6.2560            -               -                   -                5.2560         5.2560            -1.0000 -15.98

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรรองรบั
อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

16.8800          -               -                   -                9.0000         9.0000            -7.8800 -46.68

กระทรวงสาธารณสุข 2.0000 -  -  -  -  -  -2.0000 -100.00

1. กรมควบคมุโรค 2.0000 -  -  -  -  -  -2.0000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาระบบบรกิารดา้นการป้องกนัควบคุม
โรคเชื่อมโยงขอ้มลูกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single
 Window (NSW)

2.0000            -               -                   -                -                -                   -2.0000 -100.00

กระทรวงอตุสาหกรรม 29.0000 -  -  -  31.5500 31.5500 2.5500 8.79       

1. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 29.0000 -  -  -  31.5500 31.5500 2.5500 8.79       

โครงการ : โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม

29.0000          -               -                   -                31.5500        31.5500          2.5500 8.79       

รฐัวิสาหกิจ 6,009.7124 -  7,645.1462 -  -  7,645.1462 1,635.4338 27.21      

1. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 309.5557 -  87.2669 -  -  87.2669 -222.2888 -71.81

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั -
วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร

4.2325            -               4.3405            -                -                4.3405            0.1080 2.55       

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3 -
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 
ดา้นตะวนัตก

305.3232         -               82.9264           -                -                82.9264          -222.3968 -72.84
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2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3,504.8406 -  5,166.8700 -  -  5,166.8700 1,662.0294 47.42      

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์
บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่

3,486.8406       -               3,544.1800       -                -                3,544.1800       57.3394 1.64       

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

9.0000            -               82.0000           -                -                82.0000          73.0000 811.11    

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ

9.0000            -               102.2800         -                -                102.2800         93.2800 1,036.44  

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง
ช่วงลาดพรา้ว - สาํโรง

-                   -               2.2000            -                -                2.2000            2.2000 100.00    

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง -
สมทุรปราการ

-                   -               89.2500           -                -                89.2500          89.2500 100.00    

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ูช่วงแคราย - 
มนีบรุี

-                   -               115.3600         -                -                115.3600         115.3600 100.00    

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงเตาปูน - 
ราษฎรบู์รณะ

-                   -               532.0000         -                -                532.0000         532.0000 100.00    

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ -
สะพานใหม่-คูคต

-                   -               699.6000         -                -                699.6000         699.6000 100.00    

3. การรถไฟแห่งประเทศไทย 2,098.3161 -  2,323.2593 -  -  2,323.2593 224.9432 10.72      

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบอาณตัสิญัญาณ
ไฟสที ัว่ประเทศ

74.3951          -               111.7281         -                -                111.7281         37.3330 50.18      

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบรุ ี- ปากนํา้โพ

243.1300         -               -                   -                -                -                   -243.1300 -100.00

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ

55.9800          -               -                   -                -                -                   -55.9800 -100.00

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ 
สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ

159.7740         -               -                   -                -                -                   -159.7740 -100.00

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ - 
มหาสารคาม - รอ้ยเอ็ด - มกุดาหาร - นครพนม

175.0000         -               -                   -                -                -                   -175.0000 -100.00

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น

0.6100            -               -                   -                -                -                   -0.6100 -100.00

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมอืง 
สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ศูนยร์งัสติ

-                   -               5.0000            -                -                5.0000            5.0000 100.00    

โครงการ : โครงการปรบัปรงุทางรถไฟ 195.8140         -               79.2105           -                -                79.2105          -116.6035 -59.55

โครงการ : โครงการปรบัปรงุสะพานและช่องนํา้ 246.4651         -               848.9455         -                -                848.9455         602.4804 244.45    

โครงการ : โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่
เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรงุเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที ่1 ช่วงกรงุเทพมหานคร - นครราชสมีา)

500.0000         -               500.0000         -                -                500.0000         -                 -           

โครงการ : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงนครปฐม - ชมุพร

245.7904         -               -                   -                -                -                   -245.7904 -100.00

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา
โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรงุเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

165.3575         -               402.3590         -                -                402.3590         237.0015 143.33    
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โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางเชื่อม 
skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจฬุาภรณก์บัสถานี
หลกัสี่ตามพระดาํริ

-                   -               250.8160         -                -                250.8160         250.8160 100.00    

โครงการ : โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีด
และจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพือ่เตรยีม
การก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - 
กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

36.0000          -               125.2002         -                -                125.2002         89.2002 247.78    

4. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

97.0000 -  67.7500 -  -  67.7500 -29.2500 -30.15

โครงการ : โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง

51.0000          -               -                   -                -                -                   -51.0000 -100.00

โครงการ : โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบ
ระบบรางรถไฟความเร็วสูง

46.0000          -               67.7500           -                -                67.7500          21.7500 47.28      
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น       94,744.9028      106,115.6512 11,370.7484  12.00       
เป้าหมายที่ 1 : โครงข่ายคมนาคมขนสง่มีความสะดวก 
รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงท ัว่ถงึ
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

      94,462.7727      105,750.6176 11,287.8449  11.95       

ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัสว่นผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณ
การเดินทางในเขต กทม. และปรมิณฑล 
จาก 1.0800 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2560 
เป็น 3.2517 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2564

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การขนสง่ทางรางเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย
เป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมด 
ในปี 2564
ตวัช้ีวดัที่ 3 : สดัสว่นตน้ทนุค่าขนสง่สนิคา้ตํา่กว่า
รอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ
 ในปี 2564
ตวัช้ีวดัที่ 4 : การขนสง่ทางน้ําเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย
เป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนสง่ท ัง้หมด
ในปี 2564
ตวัช้ีวดัที่ 5 : ผูโ้ดยสารในแม่น้ําเจา้พระยา ในเขต 
กทม. และปรมิณฑลเพิ่มข้ึนเป็น จาํนวน 46.0980
ลา้นคนในปี พ.ศ. 2564
ตวัช้ีวดัที่ 6 : ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร
ที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มข้ึนเป็น 40 ลา้นคนต่อปี 
ในปี 2564
แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : พฒันาเช่ือมโยง
โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภยั 
และประหยดัเวลาเดินทาง

      94,290.8377      105,534.4389 11,243.6012  11.92       

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน  
1,856.510 กม.
ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิ
การขนสง่ทางราง 1,057.440 กม.
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิ
การขนสง่ทางน้ํา 45 แหง่
และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แหง่
ตวัช้ีวดัที่ 4 : พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค 21 แหง่

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

1. กระทรวงคมนาคม       88,378.1253       97,957.0427 9,578.9174    10.84       
1.1 กรมการขนสง่ทางบก            95.3777           136.2049 40.8272       42.81       
โครงการที ่1 : โครงการพฒันามาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัทางถนน

           42.2881           118.2309 75.9428       179.58     

กจิกรรม ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รหิารจดัการ
เดนิรถระบบ GPS

           42.2881           118.2309 75.9428       179.58     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้การก่อสรา้ง
อาคารศูนยบ์รหิารจดัการเดนิรถระบบ GPS

รอ้ยละ 90 100 -              -         

โครงการที ่2 : โครงการสถานีขนสง่สนิคา้
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่สนิคา้ทางถนน 
(สถานีขนสง่สนิคา้เมอืงหลกั)

             9.3196 - -9.3196 -100.00

กจิกรรม จา้งสาํรวจอสงัหารมิทรพัย์
และจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่ดาํเนินโครงการ
ก่อสรา้งสถานีขนสง่สนิคา้เมอืงหลกั

             9.3196 - -9.3196 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการสาํรวจ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ
เพือ่ดาํเนินโครงการสถานีขนสง่สนิคา้เมอืงหลกั

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาสถานีขนสง่
ผูโ้ดยสารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่
ผูโ้ดยสาร

           43.7700            17.9740 -25.7960 -58.94

กจิกรรม ก่อสรา้งสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร            43.7700            17.9740 -25.7960 -58.94
ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้การก่อสรา้ง
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดัมหาสารคาม 
แห่งที ่2

รอ้ยละ - 20 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้การก่อสรา้ง
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจงัหวดันครนายก

รอ้ยละ 100 - -              -         

1.2 กรมเจา้ท่า           882.7489         1,220.6960 337.9471      38.28       
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์

          882.7489         1,220.6960 337.9471      38.28       

กจิกรรม พฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้ง
พื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์

          882.7489         1,220.6960 337.9471      38.28       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์

แห่ง 46 53 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรมิาณเน้ือดนิ ลบ.ม. 7,787,400 9,535,100 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน และ/หรอื รูปแบบและ
รายการทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนบั

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  

งบประมาณ งบประมาณ

1.3 กรมทางหลวง       65,097.9860       73,865.7685 8,767.7825   13.47       

โครงการที ่1 : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษ

ระหวา่งเมอืง

      12,649.4994       10,450.2717 -2,199.2277 -17.39

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง       12,649.4994       10,450.2717 -2,199.2277 -17.39

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 124.075 58.453 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่2 : โครงการก่อสรา้งทางหลวง

เชื่อมโยงระหวา่งประเทศ

       3,784.2914        3,683.7706 -100.5208 -2.66

กิจกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ        3,784.2914        3,683.7706 -100.5208 -2.66

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 19.555 101.128 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่3 : โครงการยกระดบัความ

ปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่

       1,702.5000        1,769.9910 67.4910       3.96        

กิจกรรม ยกระดบัความปลอดภยับรเิวณ

ทางแยกขนาดใหญ่

       1,702.5000        1,769.9910 67.4910       3.96        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนทางแยกทีไ่ดร้บั

การปรบัปรุง

แห่ง 76 82 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม  : การปรบัปรุงและเพิม่

ประสทิธภิาพไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่4 : โครงการบูรณะโครงขา่ยทางหลวง

เชื่อมโยงระหวา่งภาค

       5,157.2628        6,651.9323 1,494.6695   28.98       

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร

ของทางหลวงสายหลกั

       1,580.5785        1,401.3407 -179.2378 -11.34

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระยะทางทีบู่รณะแลว้เสร็จ กม. 20 14 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : บูรณะไดค้ณุภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กิจกรรม บูรณะโครงขา่ยทางหลวงเชื่อมโยง

ระหวา่งภาค

       3,576.6843        5,250.5916 1,673.9073   46.80       

ตวัชี้วดักิจกรรม : บููรณะทางหลวงแลว้เสร็จ แห่ง 176 384 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : บูรณะไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่5 : โครงการก่อสรา้งสะพาน

ขา้มจดุตดัทางรถไฟ

       1,117.0168           975.2045 -141.8123 -12.70

กิจกรรม ก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ        1,117.0168           975.2045 -141.8123 -12.70

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งสะพานแลว้เสร็จ แห่ง 4 3 -              -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพ

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่6 : โครงการก่อสรา้งโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดนิ

      28,825.3062       35,127.6079 6,302.3017    21.86       

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ       13,410.8553       19,605.3991 6,194.5438    46.19       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 324.262 293.938 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั         2,878.1513         3,174.2069 296.0556      10.29       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานแลว้เสร็จ แห่ง 15 24 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้ง
ทางหลวง

        3,202.2705         3,532.8794 330.6089      10.32       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิทีด่าํเนินการ สายทาง 49 68 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ
แลว้เสร็จตามกาํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม แกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที ่กทม.
ปรมิณฑล และเมอืงหลกั

        3,193.9030         4,607.7446 1,413.8416    44.27       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้ง
แลว้เสร็จ

กม. 17.100 21.687 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานแลว้เสร็จ แห่ง 1 1 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม เร่งรดัขยายทางสายประธาน
ใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที ่2)

        4,448.8631         3,124.3994 -1,324.4637 -29.77

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 143.647  215.371 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนสง่         1,691.2630         1,082.9785 -608.2845 -35.97
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้ง
แลว้เสร็จ

กม. 45.320 38.329 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม :  ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่7 : โครงการพฒันาทางหลวง
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจราจรและขนสง่

        8,836.8980         9,170.5000 333.6020      3.78        

กจิกรรม ยกระดบัมาตรฐานและเพิม่
ประสทิธภิาพทางหลวง

        5,710.4980         5,644.5500 -65.9480 -1.15

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทางแลว้เสร็จ แห่ง 188 352 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายนํา้         1,562.0000         1,210.4500 -351.5500 -22.51
ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงสะพานแลว้เสร็จ แห่ง 111 142 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ปรบัปรุงทางหลวงผ่านย่านชมุนุมชน         1,564.4000         2,315.5000 751.1000      48.01       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทางแลว้เสร็จ แห่ง 67 198 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรบัปรุงทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่8 : โครงการศึกษาวเิคราะห์
ความเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

           53.6026 - -53.6026 -100.00 

กจิกรรม ศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการ
ใหเ้อกชนร่วมลงทนุ

           53.6026 - -53.6026 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : โครงการทีศึ่กษาแลว้เสร็จ โครงการ 2 - -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : เป็นไปตามมาตรฐาน
การใหเ้อกชนร่วมลงทนุตามทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่9 : โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทาง
การจราจรเพือ่ความปลอดภยั

          383.8900           575.9980 192.1080      50.04       

กจิกรรม ปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจร
เพือ่ความปลอดภยั

          383.8900           575.9980 192.1080      50.04       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนทางหลวงทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจร

แห่ง 23 35 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ทางหลวงทีไ่ดร้บัการ
ปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรอย่างมคุีณภาพ

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่10 : โครงการก่อสรา้งขยายทาง
คู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี

           57.1408 - -57.1408 -100.00 

กจิกรรม ก่อสรา้งขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนี

           57.1408 - -57.1408 -100.00 

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง แห่ง 2 - -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่11 : โครงการพฒันาจดุจอดพกัรถ
และสถานีตรวจสอบนํา้หนกั

        1,263.6640         1,660.4832 396.8192      31.40       

กจิกรรม พฒันาจดุจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบ
นํา้หนกั

        1,263.6640         1,660.4832 396.8192      31.40       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรมิาณรถทีเ่ขา้จอดพกั
บรเิวณจดุจอดพกัรถไมน่อ้ยกว่า

คนั 100,000 110,000 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรมิาณรถบรรทกุทีเ่ขา้ตรวจสอบ
นํา้หนกัในสถานีตรวจสอบนํา้หนกั
ไมน่อ้ยกว่า

คนั 30,500,000 31,500,000 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรมิาณการจบักมุรถบรรทกุ
ทีม่นีํา้หนกัเกนิทีส่ถานีตรวจสอบนํา้หนกั

รอ้ยละ 0.1 0.1 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
รถบรรทกุบนเสน้ทางทีม่จีดุจอดพกั
รถบรรทกุลดลง

รอ้ยละ 5 5 -              -         

โครงการที ่12 : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบั
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2)

          966.9140         1,739.2966 772.3826      79.88       

กจิกรรม ก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

          966.9140         1,739.2966 772.3826      79.88       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 9.630 9.630 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่13 : โครงการสง่เสรมิการใชย้างพารา
ในภารกจิของกรมทางหลวง

          300.0000           300.0000 -              -         

กจิกรรม สง่เสรมิการใชย้างพาราในภารกจิ
ของกรมทางหลวง

          300.0000           300.0000 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ปรมิาณยางพาราทีใ่ช ้
ในการผลติอปุกรณ์อาํนวยความปลอดภยั

ตนั (ยางขน้) 1,101.02 1,101.02 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อปุกรณ์อาํนวยความ
ปลอดภยัทีม่คุีณภาพ

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่14 : โครงการยกระดบัมาตรฐาน
การป้องกนัอนัตรายขา้งทางหลวง

-           817.3400 817.3400      100.00     

กจิกรรม ยกระดบัมาตรฐานการป้องกนั
อนัตรายขา้งทางหลวง

-           817.3400 817.3400      100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสายทางทีไ่ดร้บั
การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
อนัตรายขา้งทางหลวง

แห่ง - 107 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสายทางทีไ่ดร้บั
การยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
อนัตรายขา้งทางหลวงอย่างมคุีณภาพ

รอ้ยละ - 100 -              -         

โครงการที ่15 : โครงการยกระดบัความ
ปลอดภยัจดุกลบัรถในระดบัเดยีวกนั

-           500.0000 500.0000      100.00     

กจิกรรม ยกระดบัความปลอดภยัจดุกลบัรถ
ในระดบัเดยีวกนั

-           500.0000 500.0000      100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนทางแยกทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง แห่ง - 30 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนทางแยกทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุงอย่างมคุีณภาพ

รอ้ยละ - 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่16 : โครงการก่อสรา้งจดุพกัรถ
เพือ่ยกมาตรฐานงานทาง

-           443.3727 443.3727      100.00     

กจิกรรม ก่อสรา้งจดุพกัรถเพือ่ยกมาตรฐานงานทาง -           443.3727 443.3727      100.00     
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งจดุพกัรถแลว้เสร็จ แห่ง - 47 -              -         

1.4 กรมทางหลวงชนบท       18,103.3452       18,933.9739 830.6287      4.59        
โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัมาตรฐานทาง         6,886.5977 - -6,886.5977 -100.0000
กจิกรรม ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรตี         6,886.5977 - -6,886.5977 -100.0000
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. 836.625 - -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่2 : โครงการอาํนวยความปลอดภยั
บรเิวณหนา้โรงเรยีน

        1,392.4873 - -1,392.4873 -100.00

กจิกรรม อาํนวยความปลอดภยับรเิวณหนา้โรงเรยีน         1,392.4873 - -1,392.4873 -100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : งานอาํนวยความปลอดภยั
หนา้โรงเรยีนแลว้เสร็จ

แห่ง 996 - -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : งานอาํนวยความปลอดภยั
หนา้โรงเรยีนไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาทางและสะพาน
โครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนดา้นคมนาคม
และระบบโลจสิตกิส ์

        4,957.6421       12,142.5214 7,184.8793    144.93     

กจิกรรม พฒันาและปรบัปรุงทางและสะพาน
เพือ่สนบัสนุนเสน้ทางรถไฟทางคู่

          811.8910           433.8949 -377.9961 -46.56

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 72.873 61.658 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ทางและสะพานไดร้บั
การปรบัปรุง

แห่ง 22 3 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาและปรบัปรุงทาง
และสะพาน ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่สนบัสนุน
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

-         1,095.0000 1,095.0000    100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : สายทางทีไ่ดร้บัการ
จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

สายทาง - 6 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การแกไ้ขปญัหาจราจร
ในปรมิณฑลและภูมภิาค

          763.8353           831.0966 67.2613       8.81        

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 23.061 19.092 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การแกไ้ข
ปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค

          157.0000 - -157.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : สายทางทีไ่ดร้บัการ
จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

สายทาง 3 - -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง           423.0093           252.6044 -170.4049 -40.28
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 19.546 16.801 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การพฒันาถนนผงัเมอืง           373.0000 - -373.0000 -100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : สายทางทีไ่ดร้บัการ
จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

สายทาง 1 - -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนสง่           573.2873           890.3767 317.0894      55.31       
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีด่าํเนินการก่อสรา้ง กม. 78.914 67.195 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางและสะพาน
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิเพือ่การเชื่อมต่อระบบขนสง่           430.0000 - -430.0000 -100.00
ตวัชี้วดักจิกรรม : สายทางทีไ่ดร้บัการ
จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

สายทาง 2 - -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งถนนและยกระดบัช ัน้ทาง -         7,308.7024    7,308.7024 100.00     
ตวัชี้วดักจิกรรม : ระยะทางทีก่่อสรา้งแลว้เสร็จ กม. - 834.620 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งทางไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ - 100 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงข่ายสะพาน         1,425.6192         1,330.8464 -94.7728 -6.65
ตวัชี้วดักจิกรรม : ความยาวสะพาน
ทีด่าํเนินการก่อสรา้ง

ม. 15,648 14,004 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ก่อสรา้งสะพานไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

โครงการที ่4 : โครงการอาํนวยความปลอดภยั
สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

        4,866.6181         6,791.4525 1,924.8344    39.55       

กจิกรรม ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม           633.9650           896.0440 262.0790      41.34       
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 126 228 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง           212.3800           314.6000 102.2200      48.13       
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 45 39 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ปรบัปรุงบรเิวณย่านชมุชน           522.8101           792.8770 270.0669      51.66       
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 97 193 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย           547.9847         1,056.3200 508.3353      92.76       
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 1,162 1,553 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพความปลอดภยั -         1,029.3670 1,029.3670    100.00     
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง - 189 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ - 100 -              -         

กจิกรรม ขยายความกวา้งสะพาน           746.8028           563.7260 -183.0768 -24.51
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 139 92 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหลท่าง         1,179.2050         1,357.0250 177.8200      15.08       
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 123 120 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         

กจิกรรม ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณเขา้สูท่างแยกหลกั         1,023.4705           781.4935 -241.9770 -23.64
ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยัและ
ปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตรายแลว้เสร็จ

แห่ง 578 368 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : อาํนวยความปลอดภยั
และปรบัปรุงแกไ้ขบรเิวณเสีย่งอนัตราย 
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

1.5 กรมท่าอากาศยาน         4,061.8175         3,800.3994 -261.4181 -6.44
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
ท่าอากาศยานเพือ่เชื่อมโยงเครอืข่ายคมนาคมขนสง่

        1,785.9439         2,631.8638 845.9199      47.37       

กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานกระบี่

          524.8005         1,077.7782 552.9777      105.37     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีก่่อสรา้ง
และปรบัปรุง

แห่ง 1 1 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 24.27 60 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช

          212.0829           114.3480 -97.7349 -46.08

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 15 40 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานตรงั

          460.4034           585.1762 124.7728      27.10       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้ของโครงการ รอ้ยละ 25 60 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานลาํปาง

           50.0000            67.1878 17.1878       34.38       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานหวัหนิ

           50.0000            67.1878 17.1878       34.38       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานบรุรีมัย์

          162.1920           337.8648 175.6728      108.31     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานแพร่

-            50.0000 50.0000       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง - 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานสุราษฏรธ์านี

           41.9760           266.6548 224.6788      535.26     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง 1 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานระนอง

-            27.7250 27.7250       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง - 1 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ก่อสรา้งและปรบัปรุงขยาย
ท่าอากาศยานอบุลราชธานี

-            26.2000 26.2000       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ทา่อากาศยานทีไ่ดร้บัการพฒันา แห่ง - 1 -              -         
กจิกรรม ก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง           284.4891            11.7412 -272.7479 -95.87
ตวัชี้วดักจิกรรม : ท่าอากาศยานทีด่าํเนิน
การก่อสรา้ง

แห่ง 1 1 -              -         

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
และประสทิธภิาพท่าอากาศยาน

        2,275.8736         1,168.5356 -1,107.3380 -48.66

กจิกรรม ปรบัปรุงมาตรฐานและพฒันา
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารท่าอากาศยาน

        2,275.8736         1,168.5356 -1,107.3380 -48.66

ตวัชี้วดักจิกรรม : ทา่อากาศยานทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุง

แห่ง 25 21 -              -         

1.6 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร           136.8500 - -136.8500 -100.00
โครงการที ่1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนสง่
มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ
สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

          136.8500 - -136.8500 -100.00

กจิกรรม ศึกษาพฒันาเมอืงกบัระบบ
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนสง่

          136.8500 - -136.8500 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1 - -              -         

2. รฐัวสิาหกจิ         5,912.7124         7,577.3962 1,664.6838    28.15       
2.1 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย           309.5557            87.2669 -222.2888 -71.81
โครงการที ่1 : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

             4.2325              4.3405 0.1080        2.55        

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการ
ทางพเิศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร

             4.2325              4.3405 0.1080        2.55        

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละของผลการเบกิจ่าย
ค่าจดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ

รอ้ยละ 100.00 100.00 -              -         

โครงการที ่2 : โครงการทางพเิศษสาย
พระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

          305.3232            82.9264 -222.3968 -72.84

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการ
ทางพเิศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง -
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก

          305.3232            82.9264 -222.3968 -72.84

ตวัชี้วดักจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ทางถนนเพิม่ขึ้น 18.70 กม.

สายทาง 1 1 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

2.2 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย         3,504.8406         5,166.8700 1,662.0294    47.42       
โครงการที ่1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซือ่

        3,486.8406         3,544.1800 57.3394       1.64        

กจิกรรม การลงทนุ การจดัหาระบบรถไฟฟ้า         2,022.3700         1,963.9090 -58.4610 -2.89
ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท 2,022.3700 1,963.9090 -              -         

กจิกรรม เดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรุงรกัษา         1,444.4706         1,555.1510 110.6804      7.66        
ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท   1,444.4706   1,815.1510 -              -         

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสมีว่ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่

           20.0000            25.1200 5.1200        25.60       

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท 20.0000       25.1200 -              -         
โครงการที ่2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

             9.0000            82.0000 73.0000       811.11     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสนีํา้เงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค

             9.0000            82.0000 73.0000       811.11     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท 9.0000 82.0000 -              -         
โครงการที ่3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ
ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ

             9.0000           102.2800 93.2800       1,036.44   

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสนีํา้เงนิ ช่วงบางซือ่ - ทา่พระ

             9.0000           102.2800 93.2800       1,036.44   

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท 9.0000 102.2800 -              -         
โครงการที ่4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง
ช่วงลาดพรา้ว - สาํโรง

 -              2.2000 2.2000        100.00     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีหลอืง ช่วงลาดพรา้ว - สาํโรง

 -              2.2000 2.2000        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท  - 2.2000 -              -         
โครงการที ่5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ช่วงแบริ่ง - สมทุรปราการ

 -            89.2500 89.2500       100.00     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีว ช่วงแบริ่ง - สมทุรปราการ

 -            89.2500 89.2500       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท  - 89.2500 -              -         
โครงการที ่6 : โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู 
ช่วงแคราย - มนีบรุี

 -           115.3600 115.3600      100.00     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี

 -           115.3600 115.3600      10.00       

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท  - 115.3600 -              -         
โครงการที ่7 : โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ

 -           532.0000 532.0000      100.00     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสมีว่ง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ

 -           532.0000 532.0000      100.00     

532.0000ตวัช้วีดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท  -              -         - 
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่8 : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ช่วงหมอชติ - สะพานใหม ่- คูคต

 -           699.6000 699.6000      100.00     

กจิกรรม จดักรรมสทิธิ์ทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้า
สายสเีขยีว ช่วงหมอชติ - สะพานใหม ่- คูคต

 -           699.6000 699.6000      100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : เบกิจ่ายตามแผนงาน ลา้นบาท  - 699.6000 -              -         
2.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย         2,098.3161         2,323.2593 224.9432      10.72       
โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงระบบ
อาณตัสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ

           74.3951           111.7281 37.3330       50.18       

กจิกรรม ปรบัปรุงระบบอาณตัสิญัญาณ
ไฟสที ัว่ประเทศ

           74.3951           111.7281 37.3330       50.18       

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 48.00 24.00 -              -         
โครงการที ่2 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบรุ ี- ปากนํา้โพ

          243.1300 - -243.1300 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงลพบรุ ี-
ปากนํา้โพ

          243.1300 - -243.1300 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 25.20 - -              -         
โครงการที ่3 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา - ชมุทางถนนจริะ

           55.9800 - -55.9800 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - 
ชมุทางถนนจริะ

           55.9800 - -55.9800 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 45.11 - -              -         
โครงการที ่4 : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ 
สายเด่นชยั - เชยีงราย - เชยีงของ

          159.7740 - -159.7740 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งทางรถไฟ สายเด่นชยั -
เชยีงราย - เชยีงของ

          159.7740 - -159.7740 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 10.19 - -              -         
โครงการที ่5 : โครงการก่อสรา้งทางรถไฟ 
สายบา้นไผ่ - มหาสารคาม - รอ้ยเอด็ - 
มกุดาหาร - นครพนม

          175.0000 - -175.0000 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งทางรถไฟ สายบา้นไผ่ -
มหาสารคาม - รอ้ยเอด็ - มกุดาหาร - นครพนม

          175.0000 - -175.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 5.32 - -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่6 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงชมุทางถนนจริะ - ขอนแก่น

             0.6100 - -0.6100 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชมุทาง
ถนนจริะ - ขอนแก่น

             0.6100 - -0.6100 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 100 - -              -         
โครงการที ่7 : โครงการระบบรถไฟชานเมอืง 
สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

-              5.0000 5.0000        100.00     

กจิกรรม ก่อสรา้งระบบรถไฟชานเมอืง 
สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ -
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

-              5.0000 5.0000        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ - 8.00 -              -         
โครงการที ่8 : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ           195.8140            79.2105 -116.6035 -59.55
กจิกรรม ปรบัปรุงทางรถไฟ           195.8140            79.2105 -116.6035 -59.55
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนระยะทางทีไ่ดร้บั
การปรบัปรุง

กโิลเมตร 138.50 31.30 -              -         

โครงการที ่9 : โครงการปรบัปรุงสะพาน
และช่องนํา้

          246.4651           848.9455 602.4804      244.45     

กจิกรรม ปรบัปรุงสะพานและช่องนํา้           246.4651           848.9455 602.4804      244.45     
ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนสะพานและช่องนํา้
ทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง

แห่ง 14 37 -              -         

โครงการที ่10 : โครงการความร่วมมอืระหว่าง
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วง
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)

          500.0000           500.0000 -              -         

กจิกรรม ก่อสรา้งโครงการความร่วมมอืระหว่าง
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบ
รถไฟความเร็วสูง เพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วง
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที ่1 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)

          500.0000           500.0000 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 12.62 28.80 -              -         
โครงการที ่11 : โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 
ช่วงนครปฐม - ชมุพร

          245.7904 - -245.7904 -100.00

กจิกรรม ก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - 
ชมุพร

          245.7904 - -245.7904 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ 50.36 - -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่12 : โครงการออกแบบรายละเอยีด
งานโยธา โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพือ่เชื่อมโยงภูมภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - 
หนองคาย (ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - 
หนองคาย)

          165.3575           402.3590 237.0015      143.33     

กจิกรรม ออกแบบรายละเอยีดงานโยธา
โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ในการพฒันาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่เชื่อมโยงภูมภิาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย 
(ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

          165.3575           402.3590 237.0015      143.33     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการศึกษารายละเอยีด
งานโยธา

รายการ 1 1 -              -         

โครงการที ่13 : โครงการก่อสรา้งทางเชื่อมต่อ
ทางเชื่อม skywalk ระหวา่งโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
กบัสถานีหลกัสีต่ามพระดาํริ

-           250.8160 250.8160      100.00     

กจิกรรม ก่อสรา้งทางเชื่อมต่อทางเชื่อม
Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจฬุาภรณ์
กบัสถานีหลกัสีต่ามพระดาํริ

-           250.8160 250.8160      100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความคบืหนา้โครงการ รอ้ยละ - 100.00 -              -         
โครงการที ่14 : โครงการสาํรวจ ออกแบบ
รายละเอยีดและจดัทาํรายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเพือ่เตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสาย
แมส่อด - ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

           36.0000           125.2002 89.2002       247.78     

กจิกรรม ศึกษาสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีด
และจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่
เตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแมส่อด - 
ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

           36.0000           125.2002 89.2002       247.78     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ผลการศึกษา รายการ 1 1 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.2 : การกาํกบัดูแล
และพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนสง่

          171.9350           216.1787 44.2437       25.73       

ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการที่สง่เสรมิดา้นความปลอดภยั
และมีมาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนสง่ 6 โครงการ
1. กระทรวงคมนาคม           120.9350           216.1787 95.2437       78.76       

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม            23.0799            77.3660 54.2861       235.21     
โครงการที ่1 : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา
และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ และสอบสวน
ดา้นการบนิพลเรอืนตามมาตรฐานองคก์าร
การบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)

             2.8472            71.3660 68.5188       2,406.53   

กจิกรรม ดาํเนินการคน้หาและช่วยเหลอื 
งานดา้นนิรภยัการบนิ และสอบสวนดา้น
การบนิพลเรอืน

             2.8472            71.3660 68.5188       2,406.53   

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของ
การดาํเนินการภายใตแ้ผนบูรณาการพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์

รอ้ยละ 80 80 -              -         

โครงการที ่2 : โครงการศึกษาแนวทางและ
จดัต ัง้องคก์รพเิศษเพือ่กาํกบัการดาํเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูง

-              6.0000 6.0000        100.00     

กจิกรรม ศึกษาแนวทางการจดัต ัง้องคก์รพเิศษ
เพือ่กาํกบัการดาํเนินงานโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง

-              6.0000 6.0000        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการ
จดัต ัง้องคก์รพเิศษเพือ่กาํกบัการดาํเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูง

ระดบั - 2 -              -         

โครงการที ่3 : โครงการพฒันาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานขอ้มลูคมนาคมขนสง่แบบบูรณาการ 
เพือ่สนบัสนุนการกาํหนดนโยบายและการบรหิาร
จดัการดา้นคมนาคมขนสง่

           20.2327 - -20.2327 -100.00

กจิกรรม พฒันาระบบฐานขอ้มลูโครงสรา้ง
พื้นฐานคมนาคมขนสง่แบบบูรณาการ

           20.2327 - -20.2327 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของ
การพฒันาฐานขอ้มลูโครงสรา้งพื้นฐาน
คมนาคมขนสง่

รอ้ยละ 80 - -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

1.2 กรมการขนสง่ทางบก            28.0374 - -28.0374 -100.00
โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การขนสง่ผูโ้ดยสารทางถนน

             4.9469 - -4.9469 -100.00

กจิกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่ผูโ้ดยสาร
ทางถนน

             4.9469 - -4.9469 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่
ผูโ้ดยสารทางถนน

รอ้ยละ 100 - -              -         

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการขนสง่ไทยสูก่าร
ขนสง่สนิคา้ทางถนนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน

           23.0905 - -23.0905 -100.00

กจิกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของผูป้ระกอบการขนสง่ไทย

           23.0905 - -23.0905 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : ความสาํเร็จของ
การดาํเนินการเพิม่ขดีความสามารถของ
ผูป้ระกอบการขนสง่ไทย

รอ้ยละ 100 - -              -         

1.3 กรมการขนสง่ทางราง            14.4751            10.0000 -4.4751 -30.92
โครงการที ่1 : โครงการการคมนาคมขนสง่
ทางรางมคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ

           14.4751            10.0000 -4.4751 -30.92

กจิกรรม ศึกษาระบบกาํกบัดูแลกจิการขนสง่
ทางรางสาํหรบัประเทศไทย

             9.4751 - -9.4751 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนร่างกฎหมาย
ลาํดบัรอง ทีเ่กี่ยวกบัการขนสง่ทางราง

เรื่อง 1 - -              -         

กจิกรรม ศึกษาการพฒันาระบบกาํกบัดูแล
ความปลอดภยัและความม ัน่คงของการ
ขนสง่ทางราง

             5.0000            10.0000 5.0000        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : มาตรการ การกาํกบัดูแล
ดา้นความปลอดภยั และความม ัน่คงของ
การขนสง่ทางราง

เรื่อง 1 1 -              -         

1.4 กรมทางหลวงชนบท            15.0000              5.0000 -10.0000 -66.67
โครงการที ่1 : โครงการอาํนวยความปลอดภยั
สนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

           15.0000              5.0000 -10.0000 -66.67

กจิกรรม ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั
ทางถนน

           15.0000              5.0000 -10.0000 -66.67

ตวัชี้วดักจิกรรม : งานสนบัสนุนเพือ่อาํนวย
ความปลอดภยัในการเดนิทางและขนสง่
ทีใ่ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

รายการ 1 1 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

1.5 สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร            40.3426           123.8127 83.4701       206.90     
โครงการที ่1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนสง่
มคีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ 
สามารถเชื่อมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ

           40.3426           123.8127 83.4701       206.90     

กจิกรรม ศึกษาการพฒันาโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงรูปแบบการเดนิทางเพือ่เขา้ถงึสถานี
รถไฟฟ้าและสนามบนิในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล

             4.4282              8.8564 4.4282        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันาดา้น
คมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรือ่ง 1 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาการพฒันานวตักรรมระบบ
วเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) เพือ่การขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทกุ
และการเดนิทางของคนในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ระยะที ่1

             5.1106            10.1550 5.0444        98.70       

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาสาํรวจการเดนิทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
(Bangkok Travel Demand Survey)

-              8.4144 8.4144        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาจดัทาํแผนพฒันาระบบ
คมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2564 - 2580

             8.5248  - -8.5248 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1  - -              -         

กจิกรรม ศึกษาการจดัทาํแผนโลจสิตกิสเ์พือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่สนิคา้เชื่อมโยงฐาน
การผลติในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
(EEC) กบัประตูการคา้ในพื้นทีภ่าคใต ้

             4.4985            17.9939 13.4954       300.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาจดัทาํแผนการกาํกบัการบรหิาร
จดัการระบบตัว๋ร่วม

             6.9084              6.9084 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1 1 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กจิกรรม ศึกษาการพฒันามาตรฐานแบ่งลาํดบัช ัน้ถนน
ของโครงข่าย (Road Hierarchy) เพือ่ความปลอดภยั
ในการคมนาคมขนสง่ทางถนนอย่างย ัง่ยนื

             3.8000  - -3.8000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1  - -              -         

กจิกรรม ศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการเดนิทาง
ทางนํา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
และการเชื่อมต่อการเดนิทางรูปแบบอืน่

             7.0721            28.2880 21.2159       299.99     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง 1 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาการแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ
แบบบูรณาการดา้นคมนาคมและโลจสิตกิส ์
ในระดบัภูมภิาคและประเทศ

-              1.4660 1.4660        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาบูรณาการรูปแบบการพฒันา
สถานีเปลีย่นถ่ายและกระจายสนิคา้ของ
ประเทศเชื่อมการขนสง่สนิคา้หลายรูปแบบ
และพฒันาจดุพกัรถบรรทกุบนโครงข่ายถนน
สายหลกัในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ปรมิณฑล
และพื้นทีต่่อเน่ือง

-            16.0772 16.0772       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันาดา้น
คมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาจดัทาํโมเดลการพฒันาระบบ
เทคโนโลยเีพือ่การบรหิารจดัการจราจร

-              4.0354 4.0354        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษาการจดัทาํ Model การพฒันา
โครงข่ายการคมนาคมในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดั
ภาคกลางและภาคใต ้เชื่อมโยงกบัพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภายใตก้รอบ GMS 
เพือ่สนบัสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ
และการท่องเทีย่ว

-            19.0982 19.0982       100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันาดา้น
คมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

กจิกรรม ศึกษานโยบายการลดการใชพ้ลงังาน
ในภาคคมนาคมขนสง่ทางบก

-              2.5198 2.5198        100.00     

ตวัชี้วดักจิกรรม : จาํนวนงานพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

เรื่อง - 1 -              -         

612



เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

2. รฐัวสิาหกจิ            51.0000  - -51.0000 -100.00
2.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

           51.0000  - -51.0000 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัระบบขนสง่ทางราง

           51.0000  - -51.0000 -100.00

กจิกรรม บรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัระบบขนสง่ทางราง

           51.0000  - -51.0000 -100.00

ตวัชี้วดักจิกรรม เชงิปรมิาณ : จาํนวน
รายการวเิคราะหท์ดสอบตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัระบบราง

รายการ 40 40 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม เชงิคุณภาพ : การวเิคราะห์
ทดสอบไดต้ามมาตรฐานความปลอดภยัระบบราง

รอ้ยละ 100 100 -              -         

ตวัชี้วดักจิกรรม เชงิเวลา : ระยะเวลาการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจาํปี

รอ้ยละ 85 85 -              -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

เป้าหมายท่ี 2 : การบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละ
ห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้
ใหมี้ประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสากล

          282.1301           365.0336        82.9035 29.38       

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ประสทิธิภาพการอาํนวยความสะดวก
ทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ีดีข้ึนในปี 2564 
(อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก
(Trading Across Border))

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : สดัสว่นตน้ทนุการเก็บรกัษาสนิคา้คงคลงัและ
ตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิติกสต่์อ GDP ลดลงรอ้ยละ 
0.1 ต่อปี
แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.1 : พฒันา NSW ให ้
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนําเขา้สง่ออกดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์

           68.0182            22.3036 -45.7146 -67.21

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเช่ือมโยงขอ้มูล
กบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G 
จาํนวน 2 โครงการ

              -  -          

1. กระทรวงกลาโหม            15.1580 - -15.1580 -100.00
1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม            15.1580 - -15.1580 -100.00
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบการควบคุม
อาวุธยุทธภณัฑ ์และการออกใบอนุญาตดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยงขอ้มูลผ่านระบบ
National Single Window ส่วนเพิม่เตมิ

           15.1580 - -15.1580 -100.00

กิจกรรม การพฒันาระบบการควบคุม
อาวุธยุทธภณัฑแ์ละการออกใบอนุญาต
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบัการเชื่อมโยง
ขอ้มูลผ่านระบบ (NSW) ส่วนเพิม่เตมิ

           15.1580 - -15.1580 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : การดาํเนินการโครงการ
อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศตามแผน

โครงการ 1 -               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จ
ในการพฒันาระบบการเชื่อมโยงขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกส ์ (NSW) เพือ่รองรบัการดาํเนินการ
ตามทีภ่าครฐักาํหนดไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 -               -  -         

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์            34.4414            13.3460 -21.0954 -61.25
2.1 กรมประมง            18.8664            13.3460 -5.5204 -29.26
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิาร
เชื่อมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส์

           18.8664            13.3460 -5.5204 -29.26

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

614



เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาระบบการใหบ้รกิารเชื่อมโยง
ทางอเิลก็ทรอนิกส์

           18.8664            13.3460 -5.5204 -29.26

ตวัชี้วดักิจกรรม : หน่วยงานสามารถ
ใหบ้รกิารเชื่อมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการ
ผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G

ระบบ 1 1               -  -         

2.2 กรมวชิาการเกษตร             8.7110 - -8.7110 -100.00
โครงการที ่1 : โครงการออกแบบและพฒันา
ระบบใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสส์ขุอนามยัและ
สุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

            8.7110 - -8.7110 -100.00

กิจกรรม การออกแบบและพฒันาระบบ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสส์ุขอนามยัและ
สุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

            8.7110 - -8.7110 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ออกแบบและพฒันาระบบ
ใบรบัรองอเิลก็ทรอนิกสส์ขุอนามยัและ
สุขอนามยัพชืผ่านระบบ NSW

ระบบ 1 -               -  -         

2.3 สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ

            6.8640 - -6.8640 -100.00

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นขอ้มูลในกระบวนการนาํเขา้ส่งออก
ผ่านระบบ NSW

            6.8640 - -6.8640 -100.00

กิจกรรม การพฒันาระบบ TAS License และ
การเชื่อมโยงขอ้มูลการตรวจร่วม ตรวจปลอ่ย

            6.8640 - -6.8640 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : มรีะบบอาํนวยความ
สะดวกในการยื่นขอใบอนุญาตเป็นผูผ้ลติ
ผูน้าํเขา้หรอืผูส้่งออก โดยแจง้การนาํเขา้ - 
ส่งออกไดด้ว้ยตนเอง และสามารถตดิตาม
ผลการดาํเนินงานและการอนุมตัเิอกสาร
ผ่านทางระบบไดท้กุวนั ตลอด 24 ช ัว่โมง

ระบบ 1 -               -  -         

3. กระทรวงคมนาคม            16.4188             8.9576 -7.4612 -45.44
3.1 กรมเจา้ท่า            16.4188             8.9576 -7.4612 -45.44
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษา
โครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์

           16.4188             8.9576 -7.4612 -45.44

กิจกรรม พฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้ง
พื้นฐานเพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์

           16.4188             8.9576 -7.4612 -45.44

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพื้นฐาน
เพือ่สนบัสนุนระบบโลจสิตกิส์

แห่ง 46 53               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ปรมิาณเนื้อดนิ ลบ.ม. 7,787,400 9,535,100               -  -         
ตวัชี้วดักิจกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐาน และ/หรอื รูปแบบ
และรายการทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100               -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงสาธารณสุข             2.0000 - -2.0000 -100.00
4.1 กรมควบคุมโรค             2.0000 - -2.0000 -100.00
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาระบบบรกิาร
ดา้นการป้องกนัควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มูลกบั
ผูป้ระกอบการผ่านระบบ National Single 
Window (NSW)

            2.0000 - -2.0000 -100.00

กิจกรรม พฒันาระบบบรกิารดา้นการป้องกนั
ควบคุมโรคเชื่อมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการ
ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

            2.0000 - -2.0000 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบบรกิาร
ใบรบัรองแหลง่ผลติแหลง่กาํเนิด
อาหารปลอดโรค (Pinkforms) ผ่านระบบ 
National Single Window (NSW)

ระบบ 1 -               -  -         

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.2 : พฒันาเพิ่มมูลค่าระบบ
ห่วงโซ่อปุทาน และเช่ือมโยงการคา้สูรู่ปแบบพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส ์

           29.0000            31.5500         2.5500 8.79        

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทาน
ของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2564 ลดลง
ไม่นอ้ยกว่า 800 ลา้นบาท
1. กระทรวงอตุสาหกรรม            29.0000            31.5500         2.5500 8.79        

1.1 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม            29.0000            31.5500         2.5500 8.79        
โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทาน
ภาคอตุสาหกรรม

           29.0000            31.5500         2.5500 8.79        

กิจกรรม เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร
จดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม

           29.0000            31.5500         2.5500 8.79        

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนวสิาหกิจและ
ผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บัการพฒันา

กิจการ/คน 220/300 250/400               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : วสิาหกิจทีไ่ดร้บัการพฒันา
มตีน้ทนุดา้นโลจสิตกิสล์ดลงเฉลีย่รอ้ยละ 15

รอ้ยละ 70 70               -  -         

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.3 : พฒันาบรกิารและขยาย
เครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์(LSPs)

           21.2110            20.1369 -1.0741 -5.06

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทย
กบั LSPs ต่างประเทศ และผูป้ระกอบการคา้ระหว่าง
ประเทศไม่นอ้ยกว่า 600 คู่ และเกิดมูลค่า
เจรจาการคา้ 1,015  ลา้นบาท

1. กระทรวงพาณิชย์            21.2110            20.1369 -1.0741 -5.06
1.1 กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ            21.2110            20.1369 -1.0741 -5.06
โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิาร
และขยายเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส์

           21.2110            20.1369 -1.0741 -5.06
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

กิจกรรม พฒันาและส่งเสรมิโลจสิตกิสก์ารคา้            21.2110            20.1369 -1.0741 -5.06
ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนการจบัคู่ธุรกิจ
ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย
กบัผูท้ีใ่หบ้รกิารโลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ

คู่ 850 600               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : มูลค่าการส ัง่ซื้อสนิคา้
และบรกิารจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจ
สาขาโลจสิตกิส์

ลา้นบาท 866.5  1,015               -  -         

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุน
ดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุภาพ
บคุลากร วิจยั นวตักรรมและเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูล
และการติดตามประเมินผล)

          163.9009           291.0431      127.1422 77.57       

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุน
ดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และคณุภาพ
บคุลากร วิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูล
และการติดตามประเมินผล) 8 โครงการ

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี             9.1394            39.9172        30.7778 336.76     
1.1 สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ

            9.1394            39.9172        30.7778 336.76     

โครงการที ่1 : โครงการวางแผนและขบัเคลือ่น
การพฒันาระบบโลจสิตกิสแ์ละระบบอาํนวยความ
สะดวกทางการคา้

            9.1394            39.9172        30.7778 336.76     

กิจกรรม การพฒันาดา้นคมนาคมและระบบ
โลจสิตกิสข์องประเทศ

            9.1394            39.9172        30.7778 336.76     

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายงานการศึกษา 
การตดิตามการขบัเคลือ่นระบบโลจสิตกิส์
ตามแผนแม่บทดา้นโครงสรา้งพื้นฐานระบบ
โลจสิตกิส ์และดจิทิลั

เรื่อง - 1               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
ในการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ
ในระยะต่อไปทีส่อดคลอ้งกบับรบิท
การเปลีย่นแปลงท ัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพือ่สนบัสนุนการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัอย่างนอ้ย

เรื่อง - 1               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : รายงานผลการพฒันาระบบ
โลจสิตกิสแ์ละฐานขอ้มูลดา้นโลจสิตกิส ์
สาํหรบัการวางแผนขบัเคลือ่นการพฒันา
และตดิตามประเมนิผล

เรื่อง 2 -               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
ในการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศ
อย่างนอ้ย

เรื่อง 1 -               -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและ
นวตักรรม

           83.2670           125.2000        41.9330 50.36       

2.1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ

           79.2000           119.1000        39.9000 50.38       

โครงการที ่1 : โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
เพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

           79.2000           119.1000        39.9000 50.38       

กิจกรรม หอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง

           79.2000           119.1000        39.9000 50.38       

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนความสามารถ
ทางการวดัทีไ่ดร้บัการรบัรองระบบงาน

รายการ 10 10               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนบคุลากรทีม่ี
ความเชี่ยวชาญ

ราย - 4               -  -         

2.2 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

            4.0670             6.1000         2.0330 49.99       

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาเครื่องมอื
ภูมสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ในการเดนิอากาศ

            4.0670             6.1000         2.0330 49.99       

กิจกรรม การพฒันาเครื่องมอืภูมสิารสนเทศ
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

            4.0670             6.1000         2.0330 49.99       

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนระบบภูมสิารสนเทศ
เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ

ระบบ 1 1               -  -         

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             2.3585             0.4774 -1.8811 -79.76
3.1 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร             2.3585             0.4774 -1.8811 -79.76
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
และระบบโลจสิตกิสส์นิคา้เกษตร

            2.3585             0.4774 -1.8811 -79.76

กิจกรรม ศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจาย
สนิคา้เกษตรของสถาบนัเกษตรกรดว้ย
โซ่ความเย็น (Cold Chain)

-             0.4774 0.4774 100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : แนวทางการรวบรวมและ
กระจายสนิคา้เกษตรของสถาบนัเกษตรกร
ดว้ยโซ่ความเย็น (Cold Chain)

เรื่อง - 1               -  -         

กิจกรรม การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

            2.3585 - -2.3585 -100.00

ตวัชี้วดักิจกรรม : ผลการศึกษาตน้ทนุการ
เกษตรเทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร

เรื่อง 1 -               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : แผนปฏบิตักิารดา้นการ
พฒันาโลจสิตกิสแ์ละโซ่อปุทานการเกษตร

เรื่อง 1 -               -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

4. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม -            43.4425        43.4425 100.00     
4.1 สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั -            43.4425        43.4425 100.00     
โครงการที ่1 : โครงการแผนพฒันา Thailand 
Smart Mobility

-            43.4425        43.4425 100.00     

กิจกรรม แผนพฒันา Thailand Smart 
Mobility

-            43.4425        43.4425 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม : โครงสรา้งพื้นฐานดา้น
ขอ้มูลดจิทิลั เพือ่รวบรวมขอ้มูลดา้นการ
เดนิทางและการขนส่งสนิคา้

ระบบ - 1               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม : ตดิตามตาํแหน่งรถและ
ตูค้อนเทนเนอรข์องสนิคา้นาํเขา้ส่งออก
ทีผ่่านท่าเรอืจากการเชื่อมโยงขอ้มูล

รอ้ยละ - 50               -  -         

5. กระทรวงแรงงาน            23.1360            14.2560 -8.8800 -38.38
5.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน            23.1360            14.2560 -8.8800 -38.38
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร
ดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกิจขนส่งและการคา้
ระหวา่งประเทศ

            6.2560             5.2560 -1.0000 -15.98

กจิกรรม พฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกิจ
ขนส่งและการคา้ระหวา่งประเทศ

            6.2560             5.2560 -1.0000 -15.98

ตวัชี้วดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมไดไ้ม่ตํา่กวา่

คน 300 300               -  -         

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาบคุลากรรองรบั
อตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

           16.8800             9.0000 -7.8800 -46.68

กิจกรรม พฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรม
โลจสิตกิส์

           16.8800             9.0000 -7.8800 -46.68

ตวัชี้วดักิจกรรม : พฒันาบคุลากรรองรบั
อตุสาหกรรมโลจสิตกิสไ์ดต้ามเป้าหมาย

คน 3,400 3,000               -  -         

6. รฐัวสิาหกิจ            46.0000            67.7500        21.7500 47.28       
6.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

           46.0000            67.7500        21.7500 47.28       

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการวเิคราะห์
และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง

           46.0000            67.7500        21.7500 47.28       

กิจกรรม พฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบ
ระบบรางรถไฟความเร็วสูง

           46.0000            67.7500        21.7500 47.28       

ตวัชี้วดักิจกรรม เชงิปรมิาณ : จาํนวน
โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้น
คมนาคมทีส่นบัสนุนงานทดสอบรบัรอง

โครงการ 10 15               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม เชงิปรมิาณ : รายการ
ทดสอบผลติภณัฑร์ะบบรางและรถไฟ
ความเร็วสูงทีพ่รอ้มใหบ้รกิารทดสอบรบัรอง

รายการ 5 8               -  -         
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เป้าหมาย เป้าหมาย
จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

 เพิ่ม/ลด  
งบประมาณ งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม เชงิคุณภาพ : การวเิคราะห์
ทดสอบไดต้ามมาตรฐานระบบรางและรถไฟ
ความเร็วสูง

รอ้ยละ 100 100               -  -         

ตวัชี้วดักิจกรรม เชงิเวลา : ระยะเวลาการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานประจาํปี

รอ้ยละ 85 85               -  -         
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

118,230,900           บาท
1. งบลงทนุ 118,230,900           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 118,230,900           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 118,230,900           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 118,230,900           บาท
(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริหารจดัการเดนิรถระบบ GPS 1 แห่ง 118,230,900           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 ตัง้งบประมาณ 118,230,900           บาท

ตวัช้ีวดัที่ 5 : ผูโ้ดยสารในแม่น้ําเจา้พระยา ในเขต กทม. และปรมิณฑลเพิ่มข้ึนเป็น จาํนวน 46.0980 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2564
ตวัช้ีวดัที่ 4 : การขนส่งทางน้ําเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 130.3748 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมดในปี 2564

ตวัช้ีวดัที่ 6 : ความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารที่ท่าอากาศยานในภมูภิาคเพิ่มข้ึนเป็น 40 ลา้นคนต่อปี ในปี 2564
แนวทางการดาํเนินงาน 1.1 : พฒันาเช่ือมโยงโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาเดนิทาง

ตวัช้ีวดัที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางราง 1,057.440 กม.
ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อส่งเสรมิการขนส่งทางน้ํา 45 แห่ง และท่าเรอืผูโ้ดยสาร 8 แห่ง
ตวัช้ีวดัที่ 4 : พฒันาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภมูภิาค 21 แห่ง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางถนน

เป้าหมายที่ 1 : โครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ สามารถเช่ือมโยงท ัว่ถงึ
ท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตวัช้ีวดัที่ 1 : สดัส่วนผูใ้ชร้ะบบรถไฟฟ้าต่อปรมิาณการเดนิทางในเขต กทม. และปรมิณฑล 
จาก 1.0800 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2560 เป็น 3.2517 ลา้นคน - เที่ยวต่อวนั ในปี 2564

ตวัช้ีวดัที่ 3 : สดัส่วนตน้ทนุค่าขนส่งสนิคา้ตํา่กว่ารอ้ยละ 7 ของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2564

ตวัช้ีวดัที่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางถนน 1,856.510 กม.

ตวัช้ีวดัที่ 2 : การขนส่งทางรางเพิ่มข้ึนอย่างนอ้ยเป็น 32.6080 ลา้นตนั ของปรมิาณการขนส่งท ัง้หมด ในปี 2564
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17,974,000             บาท
1. งบลงทนุ 17,974,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 17,974,000            บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 17,974,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 17,974,000             บาท
(1) สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัมหาสารคาม แห่งที ่2 ตาํบลแวงน่าง 
อาํเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 17,974,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,870,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,974,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 71,896,000             บาท

1,220,696,000         บาท
1. งบลงทนุ 1,220,696,000         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,220,696,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,220,696,000         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 8,000,000              บาท
(1) ค่าศึกษาวางแผนเพิม่ศกัยภาพและพฒันาระบบขนส่งในแม่นํา้
เจา้พระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ฉบบั 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 5,034,000              บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
ทางเรือเดนิ ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 2,780,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,780,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,430,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,790,000              บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
ทางเรือเดนิ ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 2,254,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,270,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,254,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,508,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,508,000              บาท

กรมเจา้ท่า
โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์

โครงการ : โครงการพฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การขนส่งผูโ้ดยสาร
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1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 1,207,662,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรุงท่าเรือโดยสารในแม่นํา้เจา้พระยาและคลองสาขา 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประจาํปี 8 แห่ง 25,000,000             บาท
(2) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้สงขลา 
(ร่องนอก) อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา เนื้อดนิประมาณ 1,583,300 ลบ.ม. 138,548,100           บาท
(3) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้บา้นดอน 
อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี จ.สุราษฎรธ์านี เนื้อดนิประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 91,626,400             บาท
(4) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาแม่นํา้โขง บริเวณทางเขา้ท่าเทยีบเรือ
เชียงแสน แห่งที ่2 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
เนื้อดนิประมาณ 300,000 ลบ.ม. 30,718,300             บาท
(5) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้
สมทุรสาคร (ท่าจนี) อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 
เนื้อดนิประมาณ 1,413,100 ลบ.ม. 133,033,400           บาท
(6) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้กนัตงั 
อ.กนัตงั จ.ตรงั เนื้อดนิประมาณ 1,005,400 ลบ.ม. 154,369,000           บาท
(7) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้ปากพนงั 
อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช เนื้อดนิประมาณ 655,000 ลบ.ม. 60,890,000             บาท
(8) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้
ทางเขา้ท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที ่2 อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
เนื้อดนิประมาณ 1,000,000 ลบ.ม. 88,967,300             บาท
(9) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้ปตัตานี 
และบริเวณทีจ่อดพกัเรือปตัตานี อ.เมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี 
เนื้อดนิประมาณ 755,000 ลบ.ม. 66,922,500             บาท
(10) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนํา้ชายฝัง่ทะเลทีร่่องนํา้
บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อดนิประมาณ 1,823,300 ลบ.ม. 158,526,300           บาท
(11) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทยีบเรือ
ท่าชา้ง กรุงเทพมหานคร  1 แห่ง 10,212,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,610,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,397,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,212,900             บาท

(12) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทยีบเรือ
ท่าเตยีน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 9,164,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,065,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,901,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,164,800              บาท
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(13) ค่าพฒันาท่าเรือโดยสารและระบบอาํนวยความปลอดภยัเพือ่รองรบั
การใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายุและคนพกิาร เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 29 แห่ง 18,758,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,758,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,242,000             บาท

(14) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพทางเรือเดนิ 
ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 90,175,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 90,175,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 198,900,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 110,925,000           บาท

(15) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือ
เกียกกาย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(16) ค่าก่อสรา้งเพือ่พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ 
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 9,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 45,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,000,000             บาท

(17) ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพทางเรือเดนิ 
ในแม่นํา้ป่าสกั ระยะ 2 ตอนที ่2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 112,750,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 563,750,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 112,750,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 225,500,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 225,500,000           บาท
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โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 10,450,271,700       บาท
1. งบลงทนุ 10,450,271,700       บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 10,450,271,700       บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 10,450,271,700       บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,374,730,500        บาท
(1) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่1 จ.พระนครศรีอยุธยา 7.332 กม. 548,261,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,745,576,300         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 859,149,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 163,861,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 313,836,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 548,261,100           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 860,468,400           บาท

(2) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่2 จ.พระนครศรีอยุธยา 4.870 กม. 205,586,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,009,140,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 851,366,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 189,232,300           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 692,955,200           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 205,586,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,000,000             บาท

(3) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่3 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.433 กม. 750,376,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,358,055,800         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 973,062,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,021,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 399,595,100           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 750,376,800           บาท

(4) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่4 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.991 กม. 646,926,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,000,193,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 1,163,343,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 586,887,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 218,354,100           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 646,926,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 384,681,900           บาท

กรมทางหลวง
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(5) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุี - นครราชสมีา 
ช่วงที ่5 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.500 กม. 362,495,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,125,047,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 1,054,371,400         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 391,964,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 316,215,700           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 362,495,400           บาท

(6) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่17 จ.สระบรุี 1.078 กม. 44,512,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 945,058,700           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 464,239,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 164,229,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 272,077,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,512,900             บาท

(7) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่18 จ.สระบรุ ี1.972 กม. 284,167,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,860,812,600         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 761,073,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 146,972,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 668,600,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 284,167,200           บาท

(8) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุี - นครราชสมีา 
ช่วงที ่19 จ.สระบรุี 2.700 กม. 488,363,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,284,233,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 790,490,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 132,018,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 632,556,600           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 488,363,100           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,804,800           บาท

(9) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่20 จ.สระบรุี 5.500 กม. 224,321,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,007,369,400         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 966,727,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 365,966,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,833,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 224,321,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 353,520,700           บาท
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(10) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุี - นครราชสมีา 
ช่วงที ่21 จ.สระบรุี 3.500 กม. 608,859,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,213,992,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 810,561,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 175,155,300           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 476,960,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 608,859,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,142,455,100         บาท

(11) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่23 จ.นครราชสมีา 8.900 กม. 120,142,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,077,169,500         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 951,628,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,355,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 441,759,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,142,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 328,282,600           บาท

(12) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุ ี- นครราชสมีา 
ช่วงที ่34 จ.สระบรุี 1.770 กม. 132,603,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,270,893,900         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 1,162,891,100         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 680,758,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 294,640,500           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 132,603,400           บาท

(13) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - สระบรุี - นครราชสมีา 
ช่วงที ่39 จ.นครราชสมีา 13.700 กม. 214,408,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,851,004,000         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 764,884,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 207,820,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 663,891,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 214,408,300           บาท
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(14) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่1 
จ.นนทบรุี 0.400 กม. 281,387,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,461,100,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 220,165,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 235,487,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 281,387,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 413,978,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 310,082,000           บาท

(15) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่2
จ.นนทบรุี 3.700 กม. 280,142,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,544,850,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 283,669,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 162,410,500           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 280,142,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 450,213,500           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 368,414,200           บาท

(16) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่3 
จ.นนทบรุี 4.900 กม. 67,829,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,479,751,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 269,544,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 304,574,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,829,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 471,670,700           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 366,132,000           บาท

(17) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่4 
จ.นนทบรุี 4.000 กม. 353,112,700           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,701,860,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 431,770,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 244,656,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 353,112,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 672,321,000           บาท
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(18) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่5 
จ.นครปฐม 4.000 กม. 212,945,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,470,899,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 745,253,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 262,699,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 212,945,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 250,000,000           บาท

(19) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่6 
จ.นครปฐม 5.500 กม. 31,706,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,687,653,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 949,656,300           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 497,290,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,706,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 209,000,000           บาท

(20) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่7 
จ.นครปฐม 2.375 กม. 352,628,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,609,902,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 482,839,100           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 141,981,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 352,628,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 632,452,800           บาท

(21) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่8 
จ.นครปฐม 4.125 กม. 338,185,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,420,862,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 309,104,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 115,783,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 338,185,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 657,788,600           บาท
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(22) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่9 
จ.นครปฐม 1.000 กม. 391,709,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,750,000,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 315,765,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 264,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 391,709,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 525,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 253,524,900           บาท

(23) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่10 
จ.นครปฐม 5.900 กม. 307,677,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,721,780,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 286,276,300           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 267,822,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 307,677,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 516,534,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 343,470,600           บาท

(24) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่11 
จ.นครปฐม 2.600 กม. 296,003,700           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,684,477,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 278,395,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 300,007,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 296,003,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 477,268,500           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 332,801,700           บาท

(25) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่12 
จ.นครปฐม 5.767 กม. 450,347,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,911,113,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 299,796,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 198,848,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 450,347,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 609,167,300           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 352,953,100           บาท
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(26) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่13 
จ.นครปฐม 1.733 กม. 337,238,700           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,727,078,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 260,332,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 249,514,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 337,238,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 518,123,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 361,869,600           บาท

(27) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่14 
จ.นครปฐม 4.000 กม. 82,969,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,235,730,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 975,345,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 177,414,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,969,900             บาท

(28) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่15 
จ.นครปฐม 5.500 กม. 302,929,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,535,307,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 562,065,900           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 151,998,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 302,929,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 518,313,000           บาท

(29) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่16 
จ.นครปฐม จ.ราชบรุี 5.450 กม. 235,522,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,628,235,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 593,608,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 32,242,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 235,522,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 388,037,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 378,824,900           บาท
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(30) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่17 
จ.ราชบรุี 3.750 กม. 439,186,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,836,526,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 476,461,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 439,186,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 520,349,100           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 389,629,100           บาท

(31) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่18 
จ.ราชบรุี จ.กาญจนบรุี 5.300 กม. 217,382,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,289,728,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 422,408,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,665,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 217,382,900           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 365,423,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 273,847,600           บาท

(32) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่19 
จ.กาญจนบรุี 7.000 กม. 244,642,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,314,935,100         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 522,693,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,810,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 244,642,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 501,788,500           บาท

(33) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่20 
จ.กาญจนบรุี 3.000 กม. 106,314,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,211,444,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 871,866,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 233,263,800           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 106,314,100           บาท
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(34) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่21 
จ.กาญจนบรุี 7.000 กม. 75,715,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,231,041,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 684,118,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 231,563,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 239,643,500           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,715,800             บาท

(35) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่22 
จ.กาญจนบรุี 5.000 กม. 165,768,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,331,420,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 879,297,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 51,487,700             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 234,865,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 165,768,900           บาท

(36) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุี ช่วงที ่24 
จ.นครปฐม 3.828 กม. 144,429,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,590,700,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 331,251,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 488,549,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 144,429,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 626,470,300           บาท

(37) ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ีช่วงที ่25 
จ.นครปฐม 4.856 กม. 27,930,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,755,529,100         บาท
ปี 2559 - 2561 ตัง้งบประมาณ 519,835,900           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 523,897,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,930,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 683,865,600           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 75,541,200             บาท
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
สายบางปะอนิ - สระบรุี - นครราชสมีา 23,699,200             บาท
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
สายบางใหญ่ - บา้นโป่ง - กาญจนบรุี 51,842,000             บาท
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โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 3,683,770,600         บาท
1. งบลงทนุ 3,683,770,600         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,683,770,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,683,770,600         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 3,623,429,000         บาท
(1) สายปราจนีบรุี - อ.กบนิทรบ์รุี (แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม จ.ปราจนีบรุี 212,357,000           บาท

(1.1) สายปราจนีบรุี - อ.กบนิทรบ์รุี (แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 1 จ.ปราจนีบรุี 9.489 กม. 70,144,000             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 ตัง้งบประมาณ 70,144,000             บาท

(1.2) สายปราจนีบรุี - อ.กบนิทรบ์รุี (แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 2 จ.ปราจนีบรุ ี9.500 กม. 57,400,000             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 ตัง้งบประมาณ 57,400,000             บาท

(1.3) สายปราจนีบรุี - อ.กบนิทรบ์รุี (แนวใหม่) 
ตอน แยกหนองชะอม - อ.ประจนัตคาม ตอน 3 จ.ปราจนีบรุี 9.513 กม. 84,813,000             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 ตัง้งบประมาณ 84,813,000             บาท

(2) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 718,190,200           บาท

(2.1) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 จ.ปตัตานี 2.100 กม. 153,100,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,220,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 149,120,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 153,100,000           บาท

634



(2.2) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 จ.ปตัตานี 2.150 กม. 143,764,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 366,140,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,376,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 143,764,000           บาท

(2.3) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 จ.ปตัตานี 2.950 กม. 136,590,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 382,259,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 165,669,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,590,000           บาท

(2.4) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 จ.ปตัตานี 3.500 กม. 115,706,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 338,736,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 145,030,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 115,706,200           บาท

(2.5) สายทางเลีย่งเมอืงปตัตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 
(บ.มะพรา้วตน้เดยีว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 จ.ปตัตานี 3.500 กม. 169,030,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 384,578,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 137,548,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 169,030,000           บาท

(3) สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.ด่านพฒันา 
จ.สุรนิทร ์17.761 กม. 380,353,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 725,153,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 196,800,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 380,353,400           บาท

(4) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง จ.เชียงใหม่ 
จ.เชียงราย 700,206,600           บาท

(4.1) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง ตอน 1 
จ.เชียงใหม่ 11.500 กม. 374,681,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 756,668,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 229,987,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 374,681,600           บาท
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(4.2) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมีย่ง ตอน 2 
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 10.800 กม. 325,525,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 767,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 154,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 287,475,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 325,525,000           บาท

(5) สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ีจ.ยะลา 166,482,000           บาท
(5.1) สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ี
ตอน 1 จ.ยะลา 9.415 กม. 90,418,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 392,922,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 213,504,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 90,418,000             บาท

(5.2) สายปตัตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตอืลาฆอบาตะ๊ - บ.ตะบงิตงิง ี
ตอน 2 จ.ยะลา 8.600 กม. 76,064,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 393,970,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 89,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 228,906,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,064,000             บาท

(6) สาย อ.หนองหนิ - อ.วงัสะพงุ จ.เลย 19.668 กม. 87,083,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 87,083,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 269,167,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 403,749,200           บาท

(7) สายแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งนํา้รอ้น) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 317 (เขาสอยดาว) ตอน ด่านชายแดนไทย/กมัพูชา 
บา้นผกักาด - ด่านชายแดนไทย/กมัพูชา บา้นแหลม จ.จนัทบรุ ี9.331 กม. 61,600,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,600,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 163,200,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 95,200,000             บาท
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(8) สาย อ.พงัโคน - บงึกาฬ ตอน อ.ศรีวไิล - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 15.900 กม. 76,388,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,388,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 207,777,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 155,833,600           บาท

(9) สายน่าน - อ.ท่าวงัผา ตอน น่าน - ต.บอ่ จ.น่าน 13.751 กม. 94,456,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 94,456,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 243,913,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 101,630,200           บาท

(10)  สาย ทางเลีย่งเมอืงหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก) 
ตอน บ.พรุ - ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา 7.182 กม. 52,249,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 570,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 114,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 52,249,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 161,499,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 242,250,600           บาท

(11) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) จ.บงึกาฬ 284,061,000           บาท
(11.1) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) 
ตอน 1 งานถนนฝัง่ไทย จ.บงึกาฬ 9.400 กม. 105,599,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 880,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 176,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,599,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 299,199,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 299,200,600           บาท

(11.2) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) 
ตอน 2 งานถนนฝัง่ไทย และด่านพรมแดนฝัง่ไทย จ.บงึกาฬ 2.683 กม. 106,319,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 886,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,200,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 106,319,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 301,239,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 301,240,600           บาท
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(11.3) สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) 
ตอน 3 งานสะพานขา้มแม่นํา้โขงฝัง่ไทย 
(รวมงานปรบัปรุงสีแ่ยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์
ใตส้ะพาน) จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 72,141,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 787,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 157,400,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 72,141,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 222,982,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 334,475,800           บาท

(12) สาย อ.สุวรรณภมู ิ- ยโสธร จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร จ.อาํนาจเจริญ 26.177 กม. 222,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,110,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 222,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 444,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 444,000,000           บาท

(13) สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทงิ - บ.ตา้ จ.เชียงราย 16.000 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท

(14) สาย บ.นํา้ปลกี - บ.หนองผอื จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร จ.อาํนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 388,000,000           บาท
(14.1) สาย บ.นํา้ปลกี - บ.หนองผอื ตอน 1 
จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร จ.อาํนาจเจริญ 24.900 กม. 188,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 940,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 188,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 376,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 376,000,000           บาท

(14.2) สาย บ.นํา้ปลกี - บ.หนองผอื ตอน 2 
จ.อาํนาจเจริญ จ.อบุลราชธานี 27.600 กม. 200,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 37,241,600             บาท
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหวา่งประเทศ    37,241,600             บาท
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1.1.1.3 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 23,100,000             บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัวศิวกรทีป่รึกษาควบคุมงาน ในการก่อสรา้ง
สะพานมติรภาพไทย - ลาว แห่งที ่5 (บงึกาฬ - บอลคิาํไซ) จ.บงึกาฬ 23,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 77,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,100,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,100,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 15,400,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยับรเิวณทางแยกขนาดใหญ่ 1,769,991,000         บาท
1. งบลงทนุ 1,769,991,000         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,769,991,000         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,769,991,000         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,769,991,000         บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ตื้น ตอน 2 จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 1 จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 2 จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 23,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 4 จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 23,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแ่ยกยางตลาด - สีแ่ยกหนองแปน 
จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมติร จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บา้นสิ้ว ตอน 2 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบรุี - ศรีราชา ตอน 1 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบรุี - ศรีราชา ตอน 2 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา ตอน 1 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา ตอน 2 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา ตอน 3 จ.ชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสมด็ - บอ่ทอง จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บา้นเก่า - พานทอง จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดบัคีรี - พทัยา จ.ชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน 1 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่ตอน 2 จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพรา้ว - เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน แม่จนั - กิ่วพรา้ว จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเมง็ราย - ตา้ตลาด จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้นเด่น - ท่าขา้วเปลอืก จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก- ดงมะดะ จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 109 ตอน หว้ยป่าไร่ - ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 15,991,000             บาท
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(24) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตน้ม่วง - ตรงั จ.ตรงั 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงตรงั จ.ตรงั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กลางนอ้ย - ยอ้มพฒันา  
และสายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตนุอ้ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บา้นวดั จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นวดั - ตาลาด ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 39,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชยั - พะโค จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(33) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผกั จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(34) สายทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับรุี - คลองระพพีฒัน ์จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(35) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหนิซอ้น จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บา้นหวา้ - ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(37) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดนิสอ - นาเหนือ จ.พงังา 2 แห่ง 12,000,000             บาท
(38) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - หว้ยทราย จ.พทัลุง 1 แห่ง 34,000,000             บาท
(39) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร จ.พจิติร 1 แห่ง 21,500,000             บาท
(40) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พษิณุโลก ตอน 1 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(41) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พษิณุโลก ตอน 2 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(42) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บา้นป่า - นาอนิ จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(43) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน สากเหลก็ - กกไมแ้ดง จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(44) สายทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงพษิณุโลก
ดา้นทศิเหนือ จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(45) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บา้นโตก - หวันา จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(46) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบา้นฝ้าย - รอ้งกวาง จ.แพร่ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(47) สายทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(48) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หว้ยงู - หนองแหง้ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 13,200,000             บาท
(49) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ ตอน 1 จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(50) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ ตอน 2 จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคาํ - โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(52) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็ ตอน 1 จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(53) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงรอ้ยเอด็ ตอน 2 จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(54) สายทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพฒันา - อ่างเก็บหนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง 14,000,000             บาท
(55) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสาํโรง - หนองม่วง จ.ลพบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(56) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลาํพยนต ์(แยกเขากระทงิ) จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(57) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลาํพยนต ์(แยกวงษส์วา่ง) จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
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(58) สายทางหลวงหมายเลข 366 ตอน ทางเลีย่งเมอืงลพบรุี (แยกบอ่เงนิ) จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(59) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคัคี - บา้นหวด จ.ลาํปาง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(60) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(61) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจกัร จ.ลาํพูน 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(62) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(63) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง 10,700,000             บาท
(64) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ูตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง 12,600,000             บาท
(65) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบนัไดเขาพระวหิาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(66) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยทบัทนั - ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(67) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หวัชา้ง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(68) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.สกลนคร 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(69) สายทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(70) สายทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเขา้บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(71) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน หนิกอง - คลองยาง และ
สายทางหลวงหมายเลข 3045 ตอน วหิารแดง - หนองหม ูจ.สระบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(72) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าชา้ง จ.สุโขทยั 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(73) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมอืงเก่า - สุโขทยั จ.สุโขทยั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(74) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทยั - บา้นกร่าง จ.สุโขทยั 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(75) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต ตอน 3 จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(76) สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าชา้ง - สระบวักํา่ จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(77) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บา้นยา จ.อุดรธานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(78) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองนํา้เขยีว ตอน 2 จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 17,000,000             บาท
(79) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองนํา้เขยีว 
และสายทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อตุรดติถ ์- หว้ยไผ่ จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(80) สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น
ดา้นทศิตะวนัออก ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(81) สายทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น
ดา้นทศิตะวนัออก ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
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โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 6,651,932,300         บาท
1. งบลงทนุ 6,651,932,300         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 6,651,932,300         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 6,651,932,300         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,384,412,700         บาท
กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้รกิารของทางหลวงสายหลกั 1,384,412,700         บาท

(1) สาย อ.พบูิลมงัสาหาร - ด่านช่องเมก็ จ.อบุลราชธานี 14.000 กม. 60,356,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 163,196,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 42,839,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,356,500             บาท

(2) สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ ์(ขาขึ้น) จ.ชมุพร 34.300 กม. 125,331,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 738,556,100           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 156,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 133,828,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 125,331,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 323,397,100           บาท

(3) สายนครราชสมีา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บงิ) 
จ.นครราชสมีา 16.219 กม. 148,680,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 697,277,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 138,911,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 148,680,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 269,686,000           บาท

(4) สายขอนแก่น - บ.หว้ยหนิลาด (เป็นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น  24.042 กม. 85,892,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 85,892,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 434,107,100           บาท

(5) สาย อ.ร่อนพบูิลย ์- บ.ไมเ้สยีบ (เป็นตอน ๆ) จ.นครศรีธรรมราช 27.000 กม. 75,166,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 820,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 164,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,166,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 580,833,300           บาท
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(6) สายพทัลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หว้ยทราย - บ.พรุพอ้ จ.พทัลุง 15.059 กม. 101,250,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 525,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 101,250,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 318,750,000           บาท

(7) สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอน ๆ) จ.เชียงราย 23.000 กม. 125,369,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 730,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 146,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 125,369,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 458,630,500           บาท

(8) สาย บ.หว้ยหนิลาด - อ.โนนสะอาด (เป็นตอน ๆ) จ.ขอนแก่น 
จ.อดุรธานี 30.000 กม. 98,437,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 98,437,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 621,562,500           บาท

(9) สาย บ.ไมเ้สยีบ - พทัลุง (เป็นตอน ๆ) จ.พทัลุง 32.437 กม. 82,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 637,500,000           บาท

(10) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) จ.เชียงราย 201,428,600           บาท
(10.1) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 จ.เชียงราย 35.000 กม. 118,928,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 118,928,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 601,071,400           บาท
(10.2) สาย อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอน ๆ) ตอน 2 จ.เชียงราย 48.000 กม. 82,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 637,500,000           บาท

(11) สาย บ.เขาบอ่ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) (เป็นตอน ๆ) จ.ชุมพร 42.500 กม. 144,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 720,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 144,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 288,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 288,000,000           บาท

643



(12) สายอุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอน ๆ) จ.อดุรธานี 15.190 กม. 136,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 680,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 5,250,591,600         บาท
กจิกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 5,250,591,600         บาท

(1) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหนั - ผานกเคา้ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(2) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นแข ้- ท่าเดื่อ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(3) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(4) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(5) ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพงั จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(6) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม ตอน 1 จ.กระบี ่1 แห่ง 22,000,000             บาท
(7) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวสัดิ์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(8) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศว์าน - ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(9) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเขา้มนีบรุ ี- คลองหลวงแพ่ง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 30,000,000             บาท

30,000,000             บาท
30,000,000             บาท
30,000,000             บาท

(13) ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อดุมสุข - สมทุรปราการ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(14) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าขนุน - เจดยีส์ามองค ์ตอน 1 จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(15) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านํา้ตื้น จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(16) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แยกปากกิเลน - นํา้ตกไทรโยคใหญ่ 
ตอน 1 จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(17) ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(18) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุ่ม - พนมทวน จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(19) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลาํนํา้พาน - นาไคร ้จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 28,500,000             บาท
(20) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ตอน 1 จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(21) ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(22) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(23) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บา้นไผ่ ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(24) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(25) ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงขอนแก่น
ดา้นทศิตะวนัออก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 50,000,000             บาท

(10) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร ์- พทุธมณฑลสาย 4 ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 
(11) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1
(12) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน บางบอน - โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 
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(26) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แม่นํา้เวฬ ุตอน 2 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(27) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แม่นํา้เวฬ ุตอน 3 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(28) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นพลิ้ว - แม่นํา้เวฬ ุตอน 4 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 29,000,000             บาท
(29) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธ์ิทอง - บา้นพลิ้ว จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 34,200,000             บาท
(30) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(31) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(32) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางววั - บางปะกง ตอน 3 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 24,000,000             บาท
(33) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสมด็เหนือ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(34) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหนิซอ้น ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(35) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบรุ ี- ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(36) ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลีย่งเมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(37) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขานอ้ย จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 36,000,000             บาท
(38) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชยันาท 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(39) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หว้ยซาํมะคาว - ร่องแซง จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท
(40) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 25,000,000             บาท
(41) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบอ่ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(42) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบอ่ - ท่าทอง ตอน 2 จ.ชมุพร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(43) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สีแ่ยกปฐมพร - เขาบอ่ - ท่าทอง จ.ชมุพร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(44) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภ ู- เชียงของ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(45) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลอื - บา้นปลอ้ง - ชมภ ูจ.เชียงราย 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(46) ทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้นเด่น - ท่าขา้วเปลอืก จ.เชียงราย 1 แห่ง 24,700,000             บาท
(47) ทางหลวงหมายเลข 1233 ตอน ศรีทรายมลู - บา้นดา้ย จ.เชียงราย 1 แห่ง 24,100,000             บาท
(48) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ตน้เปา - ดอนแกว้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(49) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรงั 1 แห่ง 16,500,000             บาท
(50) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรงั - เขาพบัผา้ จ.ตรงั 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(51) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นํา้ตราด - หาดเลก็ ตอน 1 จ.ตราด 1 แห่ง 37,000,000             บาท
(52) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นํา้ตราด - หาดเลก็ ตอน 2 จ.ตราด 1 แห่ง 24,000,000             บาท
(53) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นํา้ตราด - หาดเลก็ ตอน 3 จ.ตราด 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(54) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 20,500,000             บาท
(55) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน หว้ยบง - แม่สลดิหลวง ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง 16,500,000             บาท
(56) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พทุธมณฑลสาย 4 - นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(57) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลาํลูกบวั จ.นครปฐม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(58) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน กลางนอ้ย - ยอ้มพฒันา จ.นครพนม 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(59) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ดงบงั - นาพระชยั จ.นครพนม 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(60) ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.นครพนม 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(61) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 28,000,000     บาท
(62) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหลก็ - บอ่ทอง ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000     บาท
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(63) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000     บาท
(64) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซบัประดู่ - สีแ่ยกปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000     บาท
(65) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกโชคชยั - หนองมนั ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(66) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแ่ยกปกัธงชยั - สีแ่ยกโชคชยั จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(67) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วงันํา้เขยีว - ดอนขวาง ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(68) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(69) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สชิล - ท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(70) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(71) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค ์- หนองเต่า ตอน 1 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(72) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวัหลวง จ.นนทบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(73) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบวัทอง - ไทรนอ้ย ตอน 2 จ.นนทบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(74) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมสั ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(75) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวดั จ.น่าน 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(76) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแ่ยกชา้งเผอืก - ปวั จ.น่าน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(77) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นํา้เป - หว้ยกา้นเหลอืง จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(78) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หว้ยกา้นเหลอืง - ดงบงั จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(79) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นางรอง - โคกตะแบก จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(80) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองมนั - หนองกี่ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(81) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ตลาดไทร - ลาํพงัชู จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(82) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตกึ - หวัถนน จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(83) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลาํปลายมาศ - หนองมา้ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(84) ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บรุีรมัย ์- คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(85) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดบัเชียงรากนอ้ย
ตอน 1 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(86) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วดันาบญุ - องครกัษ ์จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(87) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธญับรุี - คลองระพพีฒัน ์จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(88) ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลาํลูกกา - คลอง 16 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(89) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูจ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(90) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจนัตคาม - พระปรง จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(91) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน เขามะกา - เขาหนิซอ้น ตอน 2 จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(92) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนยาง - บา้นด ีจ.ปตัตานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(93) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนํา้พระอนิทร ์- หนองแค ตอน 1 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(94) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน เชียงรากนอ้ย - ต่างระดบับางปะอนิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(95) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 35,000,000             บาท
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(96) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 38,000,000             บาท
(97) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วงันอ้ย - ทางแยกต่างระดบัอยุธยา 
ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(98) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วงันอ้ย - ทางแยกต่างระดบัอยุธยา 
ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(99) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีจ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(100) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระส ัน้ - บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(101) ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ตํา๋ - บา้นใหม่ จ.พะเยา 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(102) ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พงังา - ทบัปดุ จ.พงังา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(103) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - หว้ยทราย ตอน 1 จ.พทัลุง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(104) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วงัทอง - เขก็นอ้ย ตอน 1 จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 22,997,600             บาท
(105) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั ตอน 1 จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(106) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพงั - เขาวงั ตอน 2 จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(107) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ ตอน 1 จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 26,000,000             บาท
(108) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซบัสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(109) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สกัหลง - กกกะทอน จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(110) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนํา้เขยีว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(111) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองหา้ จ.แพร่ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(112) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมอืงภเูก็ต ตอน 1 จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(113) ทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลีย่งเมอืงมหาสารคาม  ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(114) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คาํพอก - มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(115) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ยอ้มพฒันา - นาโพธิ์ จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(116) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชยัศรี - บา้นบอ่ จ.ยโสธร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(117) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ์ - หว้ยสะแบก จ.ยโสธร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(118) ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน ป่าพอ้ - ท่าสาป จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(119) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิตงิง ี- บอ่หนิ ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(120) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบงิตงิง ี- บอ่หนิ ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(121) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หว้ยแอ่ง - รอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(122) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลาํชี - รอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(123) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวสิยั - สุวรรณภมู ิและ 
ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอ้ยเอด็ - สุวรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(124) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบรุี - หงาว จ.ระนอง 1 แห่ง 29,998,200             บาท
(125) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(126) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(127) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 3 จ.ระนอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(128) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตยีน ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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(129) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พทัยา - บา้นฉาง จ.ระยอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(130) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง 20,600,000             บาท
(131) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(132) ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพฒันา - 
อ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง 22,900,000             บาท
(133) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอจีาง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(134) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยชินสหี ์- ปากท่อ จ.ราชบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(135) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบรุี - แกม้อน้ จ.ราชบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(136) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอน ปากท่อ - หว้ยศาลา จ.ราชบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(137) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนัทมหดิล - โคกสาํโรง จ.ลพบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(138) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน มว่งค่อม - คลองกระจงั ตอน 1 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(139) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน มว่งค่อม - คลองกระจงั ตอน 2 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(140) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - มว่งค่อม ตอน 1 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(141) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน 2 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(142) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยกมะนาวหวาน ตอน 1 จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(143) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยกมะนาวหวาน ตอน 2 จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(144) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย - สบปราบ จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(145) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(146) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สามคัคี - บา้นหวด จ.ลาํปาง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(147) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาน - อโุมงค ์จ.ลาํพูน 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(148) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน จ.ลาํพูน 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(149) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภ ู- เชียงคาน จ.เลย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(150) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภ ู- เชียงคาน จ.เลย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(151) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วงัสาํราญ - วงัสะพงุ จ.เลย 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(152) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกโคกตาล - หวัชา้ง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(153) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบนัไดเขาพระวหิาร  จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(154) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภเูงนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(155) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ท่าแร่ - โชคอาํนวย จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(156) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พงัลา - จดุผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(157) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(158) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - 
นาโคก ตอน 1 จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(159) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - 
นาโคก ตอน 2 จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(160) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - 
นาโคก ตอน 3 จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 20,000,000             บาท
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(161) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนีฝัง่ตะวนัตก - 
นาโคก ตอน 4 จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(162) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดาํ - สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนี
ฝัง่ตะวนัตก จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(163) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บา้นบอ่ - พระประโทน จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(164) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจกิ จ.สระแกว้ 1 แห่ง 29,997,400             บาท
(165) ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง - สระขวญั จ.สระแกว้ 1 แห่ง 29,998,400             บาท
(166) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หนิกอง จ.สระบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(167) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร จ.สระบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(168) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพแุค - แยกมะนาวหวาน ตอน 3 จ.สระบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(169) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้ตอน 1 จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(170) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก ตอน 1 จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 29,500,000             บาท
(171) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทยั - บา้นกร่าง จ.สุโขทยั 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(172) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองเสอื - วงัวน จ.สุโขทยั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(173) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คยุประดู่ - คลองโพธิ์ จ.สุโขทยั 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(174) ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน วงัวน - แจกนั จ.สุโขทยั 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(175) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน สุพรรณบรุ ี- นาคู จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(176) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สระกระโจม - บา้นไร่ จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(177) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากนํา้ จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(178) ทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงสุพรรณบรุี 
ตอน 1 จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(179) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมกุข ์- ควนรา จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 17,300,000             บาท
(180) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงชา้ง - ท่าชี ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(181) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สวนสมบูรณ ์- เกาะมกุข ์ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 27,300,000             บาท
(182) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หนิโงก จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(183) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค ์- ทรพัยท์ว ี ตอน 1 จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(184) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 23,000,000             บาท
(185) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(186) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(187) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี ตอน 3 จ.อดุรธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(188) ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเมก็ - บา้นดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(189) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี จ.อดุรธานี 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(190) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บงึหลกั - หนองนํา้เขยีว ตอน 1 จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 28,000,000             บาท
(191) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยัธานี จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(192) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ ตอน 1 จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(193) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บา้นไร่ - การุง้ ตอน 2 จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(194) ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อบุลราชธานี - ตระการพชืผล  จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 16,928,000             บาท
กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้รกิารของทางหลวงสายหลกั 16,928,000            บาท

16,928,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจุดตดัทางรถไฟ 975,204,500           บาท
1. งบลงทนุ 975,204,500           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 975,204,500           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 975,204,500           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 943,676,100           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 8 รายการ 34,076,400             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ 
สายมะขามสูง - วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 10,136,500             บาท
(3) สายป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 67,047,600             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 ตัง้งบประมาณ 67,047,600             บาท

(4) สายปราจนีบรุี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุ ี1 แห่ง 102,624,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 186,774,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,150,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 102,624,000           บาท

(5) สายทางเลีย่งเมอืงหว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 103,122,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 173,919,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,797,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 103,122,400           บาท

(6) สายเขือ่นเพชร - บางกุฬา จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 35,002,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 159,489,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,865,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 35,002,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,621,600             บาท

(1) ค่าควบคุมงานเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้ริการของทางหลวงสายหลกั
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(7) สายดอยต ิ- ลาํพูน จ.ลาํพูน 1 แห่ง 105,786,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,378,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 67,326,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,786,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,844,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,421,400             บาท

(8) สายบา้นเลอืก - หนองตากยา (ทางเลีย่งเมอืงโพธาราม) จ.ราชบรุี 1 แห่ง 48,583,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 530,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 106,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,583,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 150,166,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 225,249,800           บาท

(9) สายนาสาร - เวยีงสระ (ต่อเขตเทศบาลเมอืงนาสาร - พระแสง) 
จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 50,416,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,416,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 155,833,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 233,750,200           บาท

(10) สายท่าเรือ - กาญจนบรุี (แยกพระแท่นดงรงั - ต่อทางเทศบาล
เมอืงกาญจนบรุี) จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 47,827,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 47,827,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 133,654,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 122,517,800           บาท

(11) สายขอนหอม - บา้นเหนือ (ทางเขา้เมอืงแก่งคอย) จ.สระบรุ ี1 แห่ง 51,333,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 560,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 112,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 51,333,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 158,666,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 238,000,400           บาท
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(12) สายทางเขา้หาดทรายใหญ่ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 27,720,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,720,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 73,440,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,840,000             บาท

(13) สาย อ.ศรีราชา - อ่างเก็บนํา้หนองคอ้ จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 78,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 390,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 78,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 156,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 156,000,000           บาท

(14) สายแยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล 
จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(15) สายหว้ยทราย - ปากพะยูน จ.พทัลุง 1 แห่ง 36,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 72,000,000             บาท

(16) สายบา้นป่า - ท่าครอ้ จ.สระบรุ ี1 แห่ง 48,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 240,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 96,000,000             บาท

(17) สายทางเลีย่งเมอืงจกัราช จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 58,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 290,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 58,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 116,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 116,000,000           บาท
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1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 31,528,400             บาท
31,528,400             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 35,127,607,900       บาท
เงนินอกงบประมาณ           638,207,000 บาท
1. งบลงทนุ 34,812,592,300       บาท
เงนินอกงบประมาณ           638,207,000 บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 34,812,592,300       บาท

เงนินอกงบประมาณ           638,207,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 34,812,592,300       บาท

เงนินอกงบประมาณ           638,207,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 3,532,879,400         บาท
กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพื่อการก่อสรา้งทางหลวง 3,532,879,400         บาท

(1) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวงท ัว่ประเทศ สาํนกัจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ 1,702,815,500         บาท
(2) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่1 จ.เชียงใหม่ 124,900,000           บาท
(3) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่2 จ.แพร่ 112,989,100           บาท
(4) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่3 จ.สกลนคร 66,663,000             บาท
(5) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่4 จ.ตาก 19,000,000             บาท
(6) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่5 จ.พษิณุโลก 147,500                บาท
(7) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่6 จ.เพชรบูรณ์ 13,084,300             บาท
(8) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่7 จ.ขอนแก่น 38,043,800             บาท
(9) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่8 จ.มหาสารคาม 31,113,500             บาท
(10) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่9 จ.อุบลราชธานี 2,969,700              บาท
(11) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่10 จ.นครราชสมีา 642,558,700           บาท
(12) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่11 จ.ลพบรุี 15,050,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งสะพานขา้มจดุตดัทางรถไฟ
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(13) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่12 จ.สุพรรณบรุี 3,372,100              บาท
(14) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่13 กรุงเทพมหานคร 20,414,000             บาท
(15) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่14 จ.ชลบรุี 163,443,000           บาท
(16) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่15 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 37,891,900             บาท
(17) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่16 จ.นครศรีธรรมราช 15,289,400             บาท
(18) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่17 จ.กระบี่ 146,271,100           บาท
(19) ค่าชดเชยสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยใ์นการเวนคืนทีด่นิ
ในเขตการก่อสรา้งทางหลวง สาํนกังานทางหลวงที ่18 จ.สงขลา 376,862,800           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 30,566,450,600        บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ 18,622,363,200       บาท

(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1.400 กม. 55,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภแูยง - ปางชา้ง - นาบวั จ.น่าน 10.950 กม. 130,000,000           บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบญุเรือง - โรงพยาบาลสนัทราย จ.เชียงใหม่ 2.455 กม. 100,000,000           บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต ้จ.เชียงใหม่ 7.125 กม. 150,000,000           บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมอืงแพร่ จ.เลย 5.400 กม. 100,000,000           บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหนั - ผานกเคา้ - หลกัรอ้ยหกสบิ 
จ.เลย จ.ขอนแก่น 5.200 กม. 190,000,000           บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากหว้ย จ.เลย 5.200 กม. 90,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หว้ยไร่ - หว้ยใหญ่ จ.เพชรบูรณ ์5.300 กม. 90,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภมู ิ- โนนชยัศรี จ.รอ้ยเอด็ 3.065 กม. 100,000,000           บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรนิทร ์จ.สุรินทร ์7.761 กม. 160,000,000           บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน หว้ยเมก็ - ไทยเจริญ จ.กาฬสนิธุ ์4.200 กม. 150,000,000           บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชยั จ.รอ้ยเอด็ 5.000 กม. 90,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองหว้ยไผ่ - เทศบาลลาํนารายณ ์- ช่องสาํราญ 
จ.ลพบรุี 4.700 กม. 150,000,000           บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบรุี 7.000 กม. 80,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ทา้ยเกาะ - เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 3.000 กม. 150,000,000           บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาล ีจ.สุราษฎรธ์านี 3.650 กม. 145,000,000           บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทว ีจ.สงขลา 2.276 กม. 90,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทว ีจ.สงขลา 2.300 กม. 90,000,000             บาท
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(19) สาย อ.ตระการพชืผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ
 จ.อุบลราชธานี 29.500 กม. 296,422,500           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 ตัง้งบประมาณ 296,422,500           บาท

(20) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) 
(รวมทางแยกต่างระดบั) จ.นครราชสมีา 766,675,700           บาท

(20.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) 
(รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 1 จ.นครราชสมีา 8.962 กม. 445,122,000           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 ตัง้งบประมาณ 445,122,000           บาท

(20.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ดา้นเหนือ) 
(รวมทางแยกต่างระดบั) ตอน 2 จ.นครราชสมีา 14.500 กม. 321,553,700           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 ตัง้งบประมาณ 321,553,700           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 231,555,200           บาท

(21) สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอุดม จ.ศรีสะเกษ จ.อบุลราชธานี 162,130,700           บาท
(21.1) สายแยกบา้นจาน - อ.เดชอุดม ตอน 2 จ.อบุลราชธานี 21.812 กม. 162,130,700           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 ตัง้งบประมาณ 162,130,700           บาท

(22) สายทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - บ.เฉวง จ.สุราษฎรธ์านี 15.531 กม. 347,526,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,980,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 135,791,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 347,526,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,661,800             บาท
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(23) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน บ.ศรีวลิยั - บ.ทุ่งรวงทอง 
จ.กาํแพงเพชร 16.500 กม. 279,769,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 567,562,300           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 114,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 173,793,100           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 279,769,200           บาท

(24) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ 
จ.นครราชสมีา 831,632,400           บาท

(24.1) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 1 
จ.นครราชสมีา 8.677 กม. 286,438,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 946,050,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,197,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 286,438,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 292,414,500           บาท

(24.2) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 2 
จ.นครราชสมีา 8.000 กม. 402,381,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 946,779,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 175,561,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 402,381,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 178,836,600           บาท

(24.3) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นทศิใต)้ ตอน 3 
จ.นครราชสมีา 2.000 กม. 142,812,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,386,127,500         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 177,842,200           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 142,812,900           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 785,472,400           บาท
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(25) สายแยกอนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุี - 
บ.หนองบวัทอง จ.สงิหบ์รุี จ.นครสวรรค์ 787,396,700           บาท

(25.1) สายแยกอนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุี - บ.หนองบวัทอง  
ตอน 1 จ.สงิหบ์รุี จ.นครสวรรค ์14.600 กม. 387,212,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 996,957,300           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 268,508,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 387,212,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 141,236,200           บาท

(25.2) สายแยกอนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน แยกอนิทรบ์รุี - บ.หนองบวัทอง
ตอน 2 จ.สงิหบ์รุี จ.นครสวรรค ์13.400 กม. 400,184,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,294,714,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 167,648,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 400,184,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 466,881,600           บาท

(26) สาย อ.สดีา - อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 18.140 กม. 245,754,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 578,245,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 216,490,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 245,754,200           บาท

(27) สาย อ.พยคัฆภมูพิสิยั - อ.เกษตรวสิยั ตอน บ.เมอืงเตา - อ.เกษตรวสิยั จ.
รอ้ยเอด็ 15.685 กม. 378,333,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 796,296,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 178,333,200           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 378,333,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 79,629,600             บาท

(28) สาย อ.ตะกัว่ป่า - อ.ทา้ยเหมอืง ตอน บ.บางสกั - บ.เขาหลกั 
จ.พงังา 20.362 กม. 105,197,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 744,422,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 172,845,300           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,197,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 316,379,900           บาท
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(29) สาย อ.ปะคาํ - อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์26.625 กม. 179,966,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 476,383,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 65,440,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 179,966,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 134,975,900           บาท

(30) สาย อ.พมิาย - บ.หนิดาด จ.นครราชสมีา 28.746 กม. 563,518,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,193,331,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 220,758,700           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 563,518,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 169,054,300           บาท

(31) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรนิทร ์21.752 กม. 298,388,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 736,912,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 148,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 151,328,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 298,388,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 139,194,800           บาท

(32) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวยีง ตอน ต.บา้นทรายทอง - บ.ผาเวยีง 
จ.น่าน 8.400 กม. 80,070,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 282,600,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 142,530,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 80,070,000             บาท

(33) สาย บ.ปารามแีต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา 7.617 กม. 112,888,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 265,620,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 98,732,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 112,888,000           บาท

(34) สายบรุีรมัย ์- สุรนิทร ์ตอน บรุีรมัย ์- อ.กระสงั จ.บรุีรมัย ์
29.900 กม. 272,976,700           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 596,420,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 203,443,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 272,976,700           บาท
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(35) สายท่าอากาศยานภเูก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ 
ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา จ.ภเูก็ต 8.100 กม. 140,302,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 384,161,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 163,858,600           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,302,900           บาท

(36) สายบรุีรมัย ์- อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์6.150 กม. 49,946,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 159,494,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 69,547,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 49,946,300             บาท

(37) สาย ศรีสะเกษ - อ.วงัหนิ จ.ศรีสะเกษ 19.375 กม. 249,104,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 536,335,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 106,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 181,231,200           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 249,104,600           บาท

(38) สายทางคู่ขนานทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายชลบรุี - พทัยา 
ตอน ต่างระดบับางพระ - ต่างระดบัหนองขาม จ.ชลบรุี 33.500 กม. 284,299,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,962,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,662,700           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 284,299,300           บาท

(39) สาย อ.โพนพสิยั - บงึกาฬ ตอน ต.หอคาํ - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 16.926 กม. 105,624,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,624,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 276,249,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 138,125,600           บาท

(40) สาย อ.เด่นชยั - ลาํปาง ตอน สามแยกเด่นชยั - สามแยกปางเคาะ 
จ.แพร่ 14.637 กม. 121,875,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 121,875,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 318,750,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 159,375,000           บาท
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(41) สายรอ้ยเอด็ - อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 21.257 กม. 108,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 108,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 306,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 306,000,000           บาท

(42) สายสตูล - ท่าเรือเจะ๊บลีงั จ.สตูล 8.500 กม. 65,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 260,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 65,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 143,000,000           บาท

(43) สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน จ.น่าน 18.827 กม. 99,107,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 99,107,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 273,214,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 227,677,800           บาท

(44) สาย บ.วดั - อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 25.207 กม. 109,375,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 109,375,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 318,750,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 371,875,000           บาท

(45) สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง จ.เชียงใหม่ 14.500 กม. 72,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 204,000,000           บาท

(46) สาย อ.หว้ยทบัทนั - ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 13.795 กม. 64,166,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,166,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 198,333,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 297,499,600           บาท
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(47) สาย อ.ตะกัว่ป่า - บ.บางสกั จ.พงังา 7.400 กม. 71,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 71,750,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,250,000           บาท

(48) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุีดา้นใต ้จ.ลพบรุี 308,571,400           บาท
(48.1) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุีดา้นใต ้ตอน 1 จ.ลพบรุ ี6.550 กม. 144,642,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 750,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 144,642,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 364,285,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 91,072,200             บาท

(48.2) สายทางเลีย่งเมอืงลพบรุีดา้นใต ้ตอน 2 จ.ลพบรุี 7.952 กม. 163,928,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 850,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 170,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 163,928,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 412,857,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 103,213,600           บาท

(49) สาย ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ 
จ.ชุมพร 6.400 กม. 61,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 178,500,000           บาท

(50) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 205 - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ดา้นเหนือ) จ.นครราชสมีา 12.507 กม. 124,666,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,360,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 272,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 124,666,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 385,333,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 578,000,200           บาท

(51) สายแยกอนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน อ.ทบัคลอ้ - อ.สากเหลก็ 
จ.พจิติร 30.900 กม. 131,083,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,430,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 286,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 131,083,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 405,166,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 607,749,800           บาท
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(52) สายสุราษฎรธ์านี - อ.อ่าวลกึ ตอน บ.ซอยสบิ - อ.บา้นนาสาร 
จ.สุราษฎรธ์านี 23.000 กม. 186,875,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 186,875,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 488,750,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 244,374,400           บาท

(53) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 2 - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้ จ.นครราชสมีา 166,136,600           บาท

(53.1) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้ 
ตอน 1 จ.นครราชสมีา 8.118 กม. 83,636,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 83,636,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 247,273,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 309,090,200           บาท

(53.2) ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา ช่วงแยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ดา้นใต)้ 
ตอน 2 จ.นครราชสมีา 4.061 กม. 82,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 255,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 382,500,000           บาท

(54) สาย อ.สามโคก - อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 8.000 กม. 79,285,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 79,285,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 218,571,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 182,142,600           บาท

(55) สายกาํแพงเพชร - สุโขทยั ตอน แยก อ.ลานกระบอื - อ.คีรมีาศ 
จ.ตาก จ.สุโขทยั 19.400 กม. 101,999,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 850,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 170,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 101,999,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 288,999,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 289,000,600           บาท
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(56) สายตรงั - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรงั 21.131 กม. 147,222,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,060,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 212,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 147,222,400           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,444,800           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 300,332,800           บาท

(57) สายยโสธร - อาํนาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี จ.ยโสธร จ.อาํนาจเจริญ 171,726,000           บาท
(57.1) สายยโสธร - อาํนาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี ตอน 1 
จ.ยโสธร 16.350 กม. 95,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 95,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 255,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 170,000,000           บาท

(57.2) สายยโสธร - อาํนาจเจริญ ตอน ยโสธร - บ.นํา้ปลกี ตอน 2 
จ.อาํนาจเจริญ 16.443 กม. 76,726,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 670,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 134,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,726,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,452,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 238,822,000           บาท

(58) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน ต.บงึบวั - บ.คลองโนน 
จ.กาํแพงเพชร 9.150 กม. 114,666,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 114,666,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 205,333,400           บาท

(59) สาย อ.เฉลมิพระเกียรต ิ- อ.จกัราช - อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสมีา 18.510 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท

(60) สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง จ.ตรงั 6.881 กม. 87,368,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 87,368,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 232,631,800           บาท
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(61) สาย อ.หนองบวัโคก - อ.พระทองคาํ จ.นครราชสมีา 16.672 กม. 113,750,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 113,750,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 297,500,400           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 148,749,400           บาท

(62) สายโนนศรีคูณ - หนองผะองค ์จ.บรุีรมัย ์12.000 กม. 40,312,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,312,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 79,687,200             บาท

(63) สาย บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่ จ.ปราจนีบรุี 10.500 กม. 131,538,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 131,538,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 353,077,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 235,384,200           บาท

(64) สาย อ.แก่งคอย - อ.บา้นนา ตอน ต.ชาํผกัแพว - ต.ชะอม 
จ.สระบรุี 11.610 กม. 123,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 357,000,000           บาท

(65) สาย บรุีรมัย ์- ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์14.100 กม. 112,000,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 112,000,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 271,999,800           บาท

64,307,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 440,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 88,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,307,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 172,615,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 115,077,200           บาท

(67) สาย บ.หว้ยชา้ง - อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 7.055 กม. 63,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 270,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 153,000,000           บาท

           (66) สายถนนวงแหวนรอบเมอืงอุดรธานี (ดา้นตะวนัออก) 
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(68) สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา จ.บรุีรมัย ์14.016 กม. 70,153,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 480,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 96,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,153,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 188,307,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 125,538,600           บาท

(69) สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 จ.นครสวรรค์ 640,000,000           บาท

(69.1) สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 
ตอน 1 จ.นครสวรรค ์1.100 กม. 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

(69.2) สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 
ตอน 2 จ.นครสวรรค ์4.900 กม. 108,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 540,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 108,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 216,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 216,000,000           บาท

(69.3) สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 
ตอน 3 จ.นครสวรรค ์5.200 กม. 148,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 740,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 148,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 296,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 296,000,000           บาท

(69.4) สายทางเลีย่งเมอืงนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 
ตอน 4 จ.นครสวรรค ์4.067 กม. 194,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 970,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 194,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 388,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 388,000,000           บาท
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(70) สาย อ.ศรีขรภมู ิ- อ.หว้ยทบัทนั จ.สุรนิทร ์20.566 กม. 160,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท

(71) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 260,000,000           บาท
(71.1) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 1 จ.กระบี ่7.517 กม. 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

(71.2) สายสามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 2 จ.กระบี ่6.919 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท

(72) สาย บ.สามหลงั - อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 17.980 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท

(73) สาย อ.หนองฉาง - อุทยัธานี จ.อุทยัธานี 198,000,000           บาท
(73.1) สาย อ.หนองฉาง - อุทยัธานี ตอน 1 จ.อุทยัธานี 8.700 กม. 94,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 470,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 94,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 188,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 188,000,000           บาท

(73.2) สาย อ.หนองฉาง - อุทยัธานี ตอน 2 จ.อุทยัธานี 8.600 กม. 104,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท

(74) สาย อ.แกง้สนามนาง - อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 20.918 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
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(75) สาย บ.คลองแงะ - จดุผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก 
ตอน บ.โตน้นท ์- น.ลาํชิง จ.ปตัตานี 10.720 กม. 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

(76) สาย อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง จ.สุโขทยั 7.300 กม. 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท

(77) สาย อ.อนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน ไดตาล - เขาทราย 
จ.นครสวรรค ์จ.พจิติร 600,000,000           บาท

(77.1) สาย อ.อนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 1 จ.นครสวรรค ์20.000 กม. 200,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท

(77.2) สาย อ.อนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 2 จ.นครสวรรค ์20.000 กม. 200,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท

(77.3) สาย อ.อนิทรบ์รุี - อ.สากเหลก็ ตอน ไดตาล - เขาทราย 
ตอน 3 จ.พจิติร 19.523 กม. 200,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท

(78) สาย บ.วงัหมอ้พฒันา - บ.สาํเภาทอง จ.ลาํปาง 20.000 กม. 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
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(79) สายปราจนีบรุี - อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุ ี13.400 กม. 110,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 550,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000           บาท

(80) สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองด ีจ.นครศรีธรรมราช 14.000 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท

(81) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธ์ิ 
จ.สุโขทยั 6.640 กม. 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท

(82) สาย บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน จ.พงังา 270,000,000           บาท
(82.1) สาย บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 จ.พงังา 10.500 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท

(82.2) สาย บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 2 จ.พงังา 8.500 กม. 130,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท

(83) สาย อ.เทพสถติ - อ.บาํเหน็จณรงค ์
ตอน บ.ช่องสาํราญ - บ.คาํปิง จ.ชยัภมูิ 272,000,000           บาท

(83.1) สาย อ.เทพสถติ - อ.บาํเหน็จณรงค ์
ตอน บ.ช่องสาํราญ - บ.คาํปิง ตอน 1 จ.ชยัภมู ิ22.728 กม. 136,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 680,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท
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(83.2) สาย อ.เทพสถติ - อ.บาํเหน็จณรงค ์
ตอน บ.ช่องสาํราญ - บ.คาํปิง ตอน 2 จ.ชยัภมู ิ13.652 กม. 136,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 680,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท

(84) สาย อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม จ.สุพรรณบรุ ี15.000 กม. 128,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 640,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 128,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 256,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 256,000,000           บาท

(85) สายสกลนคร - อ.ธาตพุนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก 
จ.สกลนคร จ.นครพนม 15.750 กม. 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

(86) สายปากนํา้กระบี ่- บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหนิดาน 
จ.กระบี ่7.565 กม. 50,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท

(87) สาย บ.ม่วงโตน - บ.บอ่หนิ จ.ลาํพูน 16.180 กม. 160,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท

(88) สาย บ.บางขนาก - ปราจนีบรุ ีตอน บ.หวัไผ่ - การเคหะ ฯ ปราจนีบรุี
 จ.ปราจนีบรุี 11.850 กม. 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

(89) สาย บ.มะขามลม้ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 
(ถนนวงแหวนสุพรรณบรุี) จ.สุพรรณบรุี 7.644 กม. 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท
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(90) สายกาํแพงเพชร - พจิติร ตอน บ.เนินสมอ - สีแ่ยกสากเหลก็ 
จ.พจิติร 10.860 กม. 130,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 260,000,000           บาท

(91) สาย ต.ลาํลูกบวั - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 จ.นครปฐม 7.248 กม. 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท

(92) สาย บ.แสลงโทน - หว้ยเสว จ.บรุีรมัย ์6.280 กม. 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(93) สาย อ.ศรีบญุเรือง - บ.วงัหมืน่ จ.หนองบวัลาํภ ู25.243 กม. 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

(94) สายสุรนิทร ์- บ.หนองคู จ.สุรนิทร ์15.250 กม. 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

(95) สาย บ.พงังอน - บ.จางวาง จ.จนัทบรุี 14.520 กม. 114,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 570,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 114,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 228,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 228,000,000           บาท

(96) สาย บ.ทุ่งตาํเสา - แยกสวนเทศ จ.สตูล 23.230 กม. 160,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท
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(97) สาย อ.มหาชนะชยั - อ.คาํเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร 12.917 กม. 104,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท

(98) สาย บ.เจดยีห์กั - บ.หนองหอย จ.ราชบรุ ี8.955 กม. 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(99) สาย บ.ผานกเคา้ - บ.หลกัรอ้ยหกสบิ จ.เลย 20.555 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท

(100) สายบรุีรมัย ์- ลาํนํา้มลู จ.บรุีรมัย ์29.693 กม. 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท

(101) สาย อ.ประโคนชยั - บ.ระกา จ.บรุีรมัย ์24.000 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท

(102) สาย บ.โคกอุดม - อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี9.000 กม. 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 120,000,000           บาท

(103) สาย บ.บางขนาก - ปราจนีบรุี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย 
จ.ปราจนีบรุี 8.000 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
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(104) ปรบัปรุงทางคู่ขนานบริเวณบา้นหนองกี่ จ.ปราจนีบรุี 2 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(105) สาย บ.สม้ป่อย - บ.หนองกราด จ.บรุีรมัย ์6.000 กม. 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท

(106) สายแพร่ - อ.วงัชิ้น ตอน บ.นํา้ริน - อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 43.500 กม. 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

(107) สายพะเยา - บ.สนัตน้แหน จ.พะเยา 29.282 กม. 220,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,100,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 220,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 440,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 440,000,000           บาท

(108) สาย บ.ชา้งแรก - อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบคีรีขนัธ ์10.590 กม. 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(109) สาย บ.ปาเซ - บ.ไอรปี์แซ จ.นราธิวาส 8.248 กม. 32,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 160,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 32,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 64,000,000             บาท

(110) สาย อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค ์จ.อดุรธานี 20.000 กม. 55,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 275,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 110,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 110,000,000           บาท
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(111) สายรอ้ยเอด็ - สุวรรณภมู ิตอน รอ้ยเอด็ - บ.หนองเมก็ 
จ.รอ้ยเอด็ 14.400 กม. 146,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 730,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 146,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 292,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 292,000,000           บาท

(112) สาย บ.ท่าดอกแกว้ - อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 28.000 กม. 196,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 980,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 196,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 392,000,000           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งสะพานและทางต่างระดบั 3,174,206,900         บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขนุยวม - ปางอุง๋ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บา้นสามแยก - วเิชียรบรุี จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 58,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บา้นบอ่แกว้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์2 แห่ง 65,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลาํนํา้มลู - พทุไธสง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 55,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบวัทอง - ลาดบวัหลวง จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 100,000,000           บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พงังอน - จางวาง จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหลก็ - หว้ยพาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(111) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นิคม - หนิดาน จ.พงังา 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสงา่ - นํา้รอ้น จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 21,000,000             บาท
(14) ทางแยกต่างระดบัปากท่อ จ.ราชบรุี 1 แห่ง 50,000,000             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 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

(15) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 
กบัทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ลาํปาง 1 แห่ง 47,100,000             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 ตัง้งบประมาณ 47,100,000             บาท
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(16) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 
หนองแค - สระบรุี (ขาออก) จ.สระบรุี 1 แห่ง 20,000,000             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 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(17) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 2 
ที ่กม.43 - 44 (ขาเขา้และขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             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 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(18) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 
กบัทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวยีงสระ) จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 354,185,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 616,267,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 122,081,100           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 354,185,900           บาท

(19) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที ่กม.34 (ขาออก) 
(พรอ้มทางขนาน) จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 189,712,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 399,500,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 129,787,500           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 189,712,500           บาท

(20) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 231 กบัทางหลวง
หมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พรอ้มทางคู่ขนาน) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 278,521,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 798,655,400           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,657,100           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 278,521,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 216,477,300           บาท

(21) สะพานขา้มคลองชลประทานระหวา่งสีแ่ยกปฐมพร - บ.เขาบอ่  
จ.ชุมพร 1 แห่ง 77,067,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 175,400,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 58,332,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 77,067,100             บาท
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(22) ซ่อมสะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยา (สะพานนวลฉว)ี จ.นนทบรุ ี1 แห่ง 61,734,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,494,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,760,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,734,000             บาท

(23) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 
ที ่กม.90+000, กม.104+200 (ขาเขา้) จ.สระบรุี 2 แห่ง 116,905,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 214,561,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,655,700             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 116,905,300           บาท

(24) ทางแยกต่างระดบัวงัยาว จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 69,444,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 69,444,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 330,555,600           บาท

(25) ปรบัปรุงทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 3 
กบัทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเขา้ อ.ท่าใหม่) จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 61,750,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 380,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,750,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 242,250,000           บาท

(26) ปรบัปรุงทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 1 กบัทางหลวงหมายเลข 11 
(แยกภาคเหนือ) จ.ลาํปาง 1 แห่ง 16,250,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,250,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,750,000             บาท

(27) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 362 กบัทางหลวง
หมายเลข 3041 ถนนวงแหวนรอบเมอืงสระบรุีดา้นตะวนัตก 
(แยกเลีย่งเมอืงเสาไห)้ จ.สระบรุ ี1 แห่ง 47,666,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 47,666,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 368,333,300           บาท
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(28) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 41 
กบัทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบนิ) จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 123,750,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,350,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 270,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,750,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 956,250,000           บาท

(29) สะพานขา้มทางแยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 
กบัทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 89,320,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 580,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 116,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 89,320,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 374,680,000           บาท

(30) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกองคลงัแสงทหาร 
(ขาเขา้และขาออก) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 45,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 178,500,000           บาท

(31) สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณบางบอ่  
(ขาเขา้และออก) จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 73,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 360,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 72,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 73,800,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 214,200,000           บาท

(32) สะพานกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณบา้นหนองกี่ 
(ขาเขา้และขาออก) จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 45,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 280,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 45,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 178,500,000           บาท

(33) ทางแยกต่างระดบับา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 120,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
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(34) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 290 
กบัทางหลวงหมายเลข 304 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 316,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,580,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 316,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 632,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 632,000,000           บาท

(35) สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ 
(ขาเขา้) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(36) สะพานลอยกลบัรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ชะแมบ 
(ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(37) ทางแยกต่างระดบัจดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 
กบัทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) จ.สงขลา 1 แห่ง 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

(38) ปรบัปรุงทางแยกท่ายาง จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 100,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 40,000,000             บาท

(39) ทางแยกต่างระดบัเชื่อมทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง
สายบางปะอนิ - นครราชสมีา กบั ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 
(ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000           บาท
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กจิกรรมแกไ้ขปญัหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปรมิณฑล และเมอืงหลกั 4,607,744,600         บาท
(1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (สุขมุวทิ) จ.สมทุรปราการ 3.050 กม. 20,000,000             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 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(2) ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั 
กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 632,842,800           บาท

(2.1) ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 3.500 กม. 178,185,200           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 ตัง้งบประมาณ 178,185,200           บาท

(2.2) ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 
4.100 กม. 218,176,600           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 ตัง้งบประมาณ 218,176,600           บาท

(2.3) ปรบัปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดบั
บางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 จ.สมทุรสาคร 4.100 กม. 236,481,000           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 ตัง้งบประมาณ 236,481,000           บาท

(3) สายสมทุรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมทุรสาคร 6.937 กม. 63,792,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,099,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,306,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,792,100             บาท
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(4) สาย อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม. 492,510,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 975,745,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 196,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 186,822,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 492,510,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,412,000           บาท

(5) สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนยร์าชการแจง้วฒันะ 
จ.นนทบรุี กรุงเทพมหานคร 10.409 กม. 78,618,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,293,366,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 340,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 75,694,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 78,618,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 799,053,000           บาท

(6) พฒันาคูนํา้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพมหานคร จ.ปทมุธานี 673,074,000           บาท
(6.1) พฒันาคูนํา้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 301,350,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 677,325,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 136,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,415,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 301,350,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 142,559,000           บาท

(6.2) พฒันาคูนํา้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 182,521,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,679,900           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 85,614,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 182,521,100           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 209,543,900           บาท

(6.3) พฒันาคูนํา้ริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 3 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 189,202,700           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 314,246,700           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 84,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 41,044,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 189,202,700           บาท

(7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง จ.ปทมุธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 732,345,000           บาท

(7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 จ.ปทมุธานี 11.500 กม. 373,813,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,172,081,700         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 246,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 189,051,800           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 373,813,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 363,216,700           บาท
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(7.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม. 358,531,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,265,406,500         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 254,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 115,076,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 358,531,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 537,797,800           บาท

(8) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง จ.ปทมุธานี จ.พระนครศรีอยุธยา 793,749,400           บาท

(8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง ตอน 1 จ.ปทมุธานี 11.500 กม. 399,313,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,174,452,400         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 246,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 143,100,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 399,313,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 386,037,700           บาท

(8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ดา้นขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.759 กม. 394,435,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,090,220,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 254,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 95,463,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 394,435,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 346,321,000           บาท

(9) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง จ.นนทบรุี จ.ปทมุธานี 159,500,000           บาท

(9.1) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง 
ตอน 1 จ.นนทบรุี 5.712 กม. 92,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 92,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 467,500,000           บาท

(9.2) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง 
ตอน 2 จ.ปทมุธานี 5.600 กม. 67,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 493,000,000           บาท
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(10) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง จ.นนทบรุี จ.ปทมุธานี 169,062,500           บาท

(10.1) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง 
ตอน 1 จ.นนทบรุี 5.712 กม. 92,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 92,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 467,500,000           บาท

(10.2) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง 
ตอน 2 จ.ปทมุธานี 5.600 กม. 76,562,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 76,562,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 483,437,500           บาท

(11) ปรบัปรุงสะพานขา้มคลองพีเ่ลี้ยง จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 55,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 55,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 425,000,000           บาท

97,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 600,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 97,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 382,500,000           บาท

(13) สาย อ.สามพราน - บรรจบทางหลวงหมายเลข 338 จ.นครปฐม 4.000 กม. 84,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 84,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 476,000,000           บาท

(14) ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) 
ช่วง พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 6.586 กม. 101,250,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 525,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 105,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 101,250,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 318,750,000           บาท

(12) ทางบริการดา้นนอกของทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 
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(15) ปรบัปรุงทางแยกต่างระดบั ทางหลวงหมายเลข 305 
ตดักบัทางหลวงหมายเลข 352 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 82,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 637,500,000           บาท

(16) สะพานขา้มแม่นํา้นครชยัศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม 1 แห่ง 48,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 48,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 272,000,000           บาท

(17) สายแยกบางบวัทอง - คลองเจก็ จ.นนทบรุ ี6.800 กม. 184,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 920,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 184,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 368,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 368,000,000           บาท

(18) สาย บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู จ.สมทุรปราการ 6.940 กม. 140,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท

กจิกรรมเร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) 3,079,157,400         บาท
(1) สายชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ.ระนอง 17.750 กม. -                        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 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 390,072,200           บาท

(2) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หนิกอง (329 เดมิ) 
ตอน บ.ภาชี - บ.หนิกอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบรุี 218,164,600           บาท

(2.1) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หนิกอง (329 เดมิ) 
ตอน บ.ภาชี - บ.หนิกอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 14.977 กม. 112,308,000           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 ตัง้งบประมาณ 112,308,000           บาท

682



(2.2) สาย อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หนิกอง (329 เดมิ) 
ตอน บ.ภาชี - บ.หนิกอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบรุี 11.750 กม. 105,856,600           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 ตัง้งบประมาณ 105,856,600           บาท

(3) สาย อ.รอ้งกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตบีหลวง - บ.เป๊าะ 
จ.ลาํปาง 14.345 กม. 82,179,000             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 ตัง้งบประมาณ 82,179,000             บาท

(4) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน จ.สกลนคร 187,532,300           บาท
(4.1) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 1 จ.สกลนคร 23.430 กม. 94,734,800             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 ตัง้งบประมาณ 94,734,800             บาท

(4.2) สาย อ.หนองหาน - อ.พงัโคน ตอน 2 จ.สกลนคร 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกั 16.700 กม. 92,797,500             บาท
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 ตัง้งบประมาณ 92,797,500             บาท
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(5) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร 267,132,500           บาท
(5.1) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 1 จ.รอ้ยเอด็ พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุ
และสถานีตรวจสอบนํา้หนกั 25.900 กม. 122,890,700           บาท
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 ตัง้งบประมาณ 122,890,700           บาท

(5.2) สายรอ้ยเอด็ - ยโสธร ตอน 2 จ.รอ้ยเอด็ จ.ยโสธร 
พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุและสถานีตรวจสอบนํา้หนกั 33.088 กม. 144,241,800           บาท
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 ตัง้งบประมาณ 144,241,800           บาท

(6) สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม 206,941,300           บาท
(6.1) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 17.906 กม. 115,740,600           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 ตัง้งบประมาณ 115,740,600           บาท

(6.2) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม 
พรอ้มจดุพกัรถบรรทกุ 25.398 กม. 91,200,700             บาท
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 ตัง้งบประมาณ 91,200,700             บาท
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(7) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน บ.ซบัอลีุม - บ.ซบัตะแบก 
จ.เพชรบูรณ ์9.420 กม. 82,193,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 290,999,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 92,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 116,806,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,193,400             บาท

(8) สายหนองบวัลาํภ ู- เลย ตอน อ.นาวงั - บ.วงัสาํราญ 
จ.หนองบวัลาํภ ู19.844 กม. -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 889,120,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 185,924,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 523,196,400           บาท

(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อบุลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ 14.590 กม. 290,263,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 598,166,800           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 187,903,600           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 290,263,200           บาท

(10) สาย อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ยแกต๊ - บ.หว้ยนํา้อุ่น 
จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม. 128,226,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,093,900,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 220,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 99,969,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 128,226,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 645,704,800           บาท

(11) สายลาํนํา้พาน - บ.หลุบ จ.กาฬสนิธุ ์7.867 กม. 290,125,400           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 597,950,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 120,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 187,824,600           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 290,125,400           บาท

(12) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.บา้นเขวา้ - ชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ14.935 กม. 74,435,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 650,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 130,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 74,435,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 445,564,500           บาท

685



(13) สายสุโขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก 
จ.สุโขทยั 24.600 กม. 105,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,050,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 210,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 105,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 735,000,000           บาท

(14) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน  บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ จ.สุราษฎรธ์านี 373,333,200           บาท
(14.1) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 1 
จ.สุราษฎรธ์านี 8.159 กม. 93,333,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,333,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 226,666,700           บาท

(14.2) สาย พงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 2 
จ.สุราษฎรธ์านี 9.860 กม. 93,333,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,333,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 226,666,700           บาท

(14.3) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 3 
จ.สุราษฎรธ์านี 7.900 กม. 93,333,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,333,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 226,666,700           บาท

(14.4) สายพงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํา้ ตอน 4 
จ.สุราษฎรธ์านี 0.861 กม. 93,333,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 93,333,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 226,666,700           บาท

(15) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 243,631,000           บาท
(15.1) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1 
จ.นครสวรรค ์12.000 กม. 91,666,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 91,666,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 708,333,300           บาท
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(15.2) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2 
จ.นครสวรรค ์25.000 กม. 151,964,300           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,150,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 230,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 151,964,300           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 768,035,700           บาท

(16) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน อ.หนองบวัระเหว - อ.บา้นเขวา้ 
จ.ชยัภมู ิ12.455 กม. 104,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 520,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 104,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 208,000,000           บาท

(17) สายนครสวรรค ์- ชยัภมู ิตอน บ.ศรีมงคล - อ.บงึสามพนั 
จ.เพชรบูรณ ์20.102 กม. 200,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,000,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 200,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 400,000,000           บาท

(18) สาย อ.มญัจาคีร ี- แยกช่องสามหมอ จ.ขอนแก่น 26.335 กม. 226,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,130,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 226,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 452,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 452,000,000           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง 1,082,978,500         บาท
(1) สายเชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล 
จ.เชียงราย 19.000 กม. 57,927,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,088,088,000         บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 445,814,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 311,056,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 119,146,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 57,927,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 154,144,800           บาท

(2) สายเชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล จ.เชียงราย 177,335,000           บาท
(2.1) สายเชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน  บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 1 
จ.เชียงราย 16.000 กม. 100,000,000           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 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
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(2.2) สายเชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน  บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 2 
จ.เชียงราย 13.190 กม. 77,335,000             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 ตัง้งบประมาณ 77,335,000             บาท

(3) สายจนัทบรุี - สระแกว้ ตอน อ.โป่งนํา้รอ้น - อ.สอยดาว 
จ.จนัทบรุี 21.150 กม. 218,862,100           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,144,882,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 230,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 167,739,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 218,862,100           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 333,651,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 194,629,300           บาท

(4) สายนราธิวาส - บ.ปาเซปูเตะ๊ ตอน บ.บาโระ๊บูดอ - บ.ตารอ 
จ.นราธิวาส 9.139 กม. 184,033,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 355,080,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 74,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 97,047,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 184,033,000           บาท

(5) สายจนัทบรุี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม จ.จนัทบรุี จ.สระแกว้ 206,249,600           บาท
(5.1) สายจนัทบรุี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 1 
จ.จนัทบรุี 16.650 กม. 124,999,800           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 124,999,800           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 339,999,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 255,000,600           บาท

(5.2) สายจนัทบรุี - สระแกว้ ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 
จ.สระแกว้ 6.000 กม. 81,249,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 81,249,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 212,499,600           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 106,250,600           บาท
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(6) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 158,571,600           บาท
(6.1) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.523 กม. 66,071,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 66,071,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 182,143,200           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 151,785,200           บาท

(6.2) สาย ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี  ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.514 กม. 92,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 700,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 140,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 92,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 255,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 212,500,000           บาท

(7) สายปากนํา้เทพา - บ.บนันงัดามา ตอน บ.ปลกับอ - บ.ทุง่โหนด 
จ.สงขลา 9.500 กม. 80,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 400,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 160,000,000           บาท

1.1.1.3 ค่าสาํรวจออกแบบ 341,600,000           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ 341,600,000           บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ 34,200,000             บาท

(1.1) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 420 กบัทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) 
และจดุตดัถนนเทศบาล (แยกตาปาน) 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.2) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 304 กบัทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) 
และทางหลวงหมายเลข 3076 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
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(1.3) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 4 กบัทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.4) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 224 กบัทางหลวงหมายเลข 226 (แยกหวัทะเล) 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.5) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 306 กบัทางเขา้กรมชลประทานปากเกร็ด 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.6) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 4 กบัทางหลวงหมายเลข 3337 และทางหลวงหมายเลข
3339 (แยกหว้ยชินสหี)์ 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(1.7) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 231 กบัทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคาํนํา้แซบ) 1,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท

(2) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลีย่งเมอืงพนสันิคม (ดา้นเหนือ) 23,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,200,000             บาท

(3) ค่าสาํรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสมทางหลวง 
4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 
บรรจบสะพานขา้มแม่นํา้โขงแห่งที ่6 (อบุลราชธานี) 28,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,800,000             บาท
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(4) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลีย่งเมอืงฉะเชิงเทรา (ดา้นเหนือ) 24,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,800,000             บาท

(5) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมอืงน่าน 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(6) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมอืงรอ้งกวาง 14,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท

(7) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 24 
กบัทางหลวงหมายเลข 348 กบัทางหลวงหมายเลข 2073(แยกนางรอง) 10,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท

(8) ค่าสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนการท่องเทีย่ว
ตามแนวชายฝัง่ทะเลภาคใตด้า้นตะวนัตกบนทางหลวงหมายเลข 4 
ช่วง บ.กาํพวน - บ.หนิลาด 20,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

(9) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 37 สายเลีย่งเมอืงชะอาํ 44,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,000,000             บาท

(10) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 112 ทางเลีย่งเมอืงกาํแพงเพชร 5,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(11) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107
อ.แม่แตง - อ.เชียงดาว ตอน บ.แม่ทะลาย - บ.หวัโท 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
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(12) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง
หมายเลข 201 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ.โนนหนั) - อ.ภกูระดงึ 
ตอน บ.โนนหนั - บ.ผานกเคา้ 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(13) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ 
จากทางหลวงหมายเลข 24 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 217 
อ.เดชอุดม - ต.ดอนจกิ 7,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,400,000             บาท

(14) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลีย่งเมอืงกระบี่ 14,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 70,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,000,000             บาท

(15) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่
เชื่อมต่อสามแยกวงัมะนาว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(16) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 317 จนัทบรุี - สระแกว้ 
ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม 2,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,600,000              บาท

(17) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
ทางเลีย่งเมอืงมหาสารคาม (ดา้นตะวนัออก) 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(18) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 107 อ.เชียงดาว - อ.ไชยปราการ 
ตอน บ.หวัโท - บ.ลอ้งออ้ 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,800,000             บาท
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(19) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เลีย่งเมอืงหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัตก) 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(20) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 323 อ.ทองผาภมู ิ- อ.สงัขละบรุี 
ตอน บ.ท่าขนุน - เจดยีส์ามองค์ 11,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,000,000             บาท

(21) ค่าสาํรวจและออกแบบโครงข่ายสนบัสนุนการท่องเทีย่ว
ตามแนวชายฝัง่ทะเลภาคใตด้า้นตะวนัตกบนทางหลวงหมายเลข 4 
ระนอง - อ.ตะกัว่ป่า ตอน บ.นายทยุ - บ.บางวนั 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(22) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงออ้มนอ้ย - สามพราน 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(23) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 32 - ทางหลวงหมายเลข 1 
(บริเวณแยกหลวงพ่อโอ) 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(24) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 347 กบัทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ)์ 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(25) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวง
หมายเลข 2 กบัทางหลวงหมายเลข 216 (แยกบา้นจ ัน่) 3,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท
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(26) ค่าสาํรวจและออกแบบสะพานขา้มแม่นํา้แม่กลอง
บนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสริิลกัขณ)์ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(27) ค่าสาํรวจและออกแบบสะพานขา้มแม่นํา้แม่กลอง
บนทางหลวงหมายเลข 3643 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(28) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 402 
ทางหลวงหมายเลข 4027 และทางหลวงหมายเลข 4025 (แยกท่าเรือ) 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

(29) ค่าสาํรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 1021 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทงิ 
ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทงิ ตอน 1 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(30) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงนครปฐม - ราชบรุี 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(31) ค่าสาํรวจและออกแบบปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดนิ - หว้ยชินสหี ์ 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(32) ค่าสาํรวจและออกแบบทางแยกต่างระดบั จดุตดัทางหลวงหมายเลข 42 
กบัทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
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1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน 326,420,300           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ 326,420,300           บาท

(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 256,788,300           บาท
(2) ค่าควบคุมงานเพือ่ดาํเนินการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบคุณภาพวสัดุสรา้งทาง 69,632,000             บาท

1.1.1.5 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 45,242,000             บาท
กจิกรรมเร่งรดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) 45,242,000             บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 189,000                บาท

(1.1) ค่าวา่จา้งผูต้รวจสอบจากภายนอก 
โครงการเงนิกูต้ามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 189,000                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 ตัง้งบประมาณ 189,000                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 234,900                บาท

(2) ค่าจา้งบริษทัวศิวกรทีป่รึกษาควบคุมงาน 
โครงการเงนิกูต้ามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 45,053,000             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 ตัง้งบประมาณ 45,053,000             บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 315,015,600           บาท
กจิกรรมก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ 315,015,600           บาท

(1) การดาํเนินงานการมสี่วนร่วมของประชาชน ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี
วา่ดว้ยการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 8,000,000              บาท
(2) การประเมนิผลโครงการก่อสรา้งทางหลวง 1,597,200              บาท
(3) การศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตรก์รมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564 
ตามบริบทของยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 5,000,000              บาท
(3) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบขอ้มลูทะเบยีนสายทาง (HRIS) อย่างบูรณาการ 10,000,000             บาท
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(4) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - นครราชสมีา (ระยะที ่2) 4,488,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,965,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,490,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,987,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,488,000              บาท

(5) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง สายบางใหญ่ - กาญจนบรุ ี(ระยะที ่2) 4,032,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,460,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,040,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,387,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,032,900              บาท

(6) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการก่อสรา้งทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 
ตอน อ.กบนิทรบ์รุี - อ.ปกัธงชยั (ระยะที ่3) 3,890,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,967,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,890,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,187,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,890,300              บาท

(7) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการทางเชื่อมผนืป่ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304 
สาย อ.กบนิทรบ์รุี - ปกัธงชยั (ระยะที ่3) 3,736,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,463,600             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,740,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,987,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,736,300              บาท

(8) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงแนวใหม่
เลีย่งเมอืงเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข  1211 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1207 (ระยะที ่2) 3,283,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,960,300             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,290,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,387,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,283,000              บาท

(9) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง สายพทัยา - มาบตาพดุ (ระยะที ่2) 3,287,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,965,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,290,300              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,387,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,287,900              บาท
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(10) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 3646 
อ.อรญัประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตงึบท) 
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 
จ.สระแกว้ 3,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,550,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,550,000              บาท

(11) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจนีบรุ ี- อ.พนมสารคาม 
ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม ตอน 2 จ.ปราจนีบรุี 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,700,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,700,000              บาท

(12) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทางหลวงหมายเลข 348 อ.ปะคาํ - อ.นางรอง จ.บรุีรมัย์ 3,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(13) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อโุมงคบ์ริเวณจดุตดัทางหลวง
หมายเลข 2 กบัทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสมีา) จ.นครราชสมีา 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

(14) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานขา้มทางรถไฟ 
บนทางหลวงหมายเลข 3339 (สายหว้ยชินสหี ์- พญาไม)้ จ.ราชบรุี 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

(15) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สะพานขา้มทางรถไฟ 
บนทางหลวงหมายเลข 3470 สายภาชี - ท่าเรือ (กม.14+490) 
จ.พระนครศรีอยุธยา 2,850,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท
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(16) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งสะพาน
ขา้มคลองบางละมงุ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.132+430 จ.ชลบรุี 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

(17) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางแยกต่างระดบั
จดุตดัทางหลวงหมายเลข 4 กบัทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) 
จ.ราชบรุี 3,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,500,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,550,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,550,000              บาท

(18) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทางหลวงหมายเลข 211 อ.ท่าบอ่ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 5,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,900,000              บาท

(19) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้ง
ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) กรุงเทพมหานคร 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(20) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการต่อขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 338 สายป่ินเกลา้ - นครชยัศรี กรุงเทพมหานคร 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

(21) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทางหลวงหมายเลข 101 รอ้งกวาง - น่าน ตอน 2 จ.น่าน 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท
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(22) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง จ.ชุมพร 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(23) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด จ.ตาก 4,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท

(24) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง สายชลบรุี - พทัยา จ.ชลบรุ ี(ระยะดาํเนินการ) 4,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000              บาท

(25) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
แนวใหม่ สาย บ.นาไคร ้- อ.คาํชะอ ี(ระยะที ่2) จ.กาฬสนิธุ์ 4,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,450,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,450,000              บาท

(26) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 12 
สายพษิณุโลก - อ.หลม่สกั จ.พษิณุโลก (ระยะดาํเนินการ) 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท

(27) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ - เชียงราย 
ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดยี ์(ระยะที ่2) จ.เชียงราย 5,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท
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(28) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ถนนวงแหวนรอบเมอืงนครราชสมีา บริเวณจดุตดัทางหลวง
หมายเลข 205 - จดุตดัทางหลวงหมายเลข 226 จ.นครราชสมีา 4,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,000,000              บาท

(29) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สะพานลอยขา้มทางรถไฟ 
บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงสุรินทร)์ - 
แยกเขา้อุทมุพรพสิยั ที ่กม.75+971 จ.ศรีสะเกษ 4,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(30) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวง
หมายเลข 4006 ราชกรูด - หลงัสวน จ.ระนอง 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,350,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท

(31) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มเบื้องตน้ โครงการก่อสรา้งโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยงจงัหวดัอุดรธานี - บงึกาฬ จ.อดุรธานี 17,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

(32) การศึกษาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกิจ วศิวกรรม และผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืงเลย จ.เลย 17,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท

(33) การประเมนิผลการพฒันาทางหลวงเพือ่การวางแผนบูรณาการ
ระบบคมนาคมขนส่งตามเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิกรุงเทพมหานคร 17,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,000,000             บาท
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(34) โครงการพฒันาระบบตดิตามการดาํเนินงานแผนพฒันาทางหลวง 
กรุงเทพมหานคร 7,800,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,800,000              บาท

(35) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 4 
สายตรงั - พทัลุง ตอน บ.นาโยงเหนือ - เขาพบัผา้ (บ.นาวง) จ.ตรงั 
(ระยะดาํเนินการ) 2,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,400,000              บาท

(36) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 333 
อ.หนองฉาง - อุทยัธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทยัธานี จ.อุทยัธานี 2,850,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(37) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 229 
บา้นหนองม่วง - อ.มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(38) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 214 
อ.จตรุพกัตรพมิาน - อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(39) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 212 
อ.ปากคาด - บ.สมประสงค ์จ.บงึกาฬ 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(40) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 3471 
ต.บางบตุร - ต.ชุมแสง ตอน ต.บางบตุร - บ.หนองพะวา จ.ระยอง 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท
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(41) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 226
บ.หนองสวาย - บ.ระเวยีง จ.สุรนิทร์ 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(42) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืงอ่างทอง จ.อ่างทอง 6,650,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,650,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,850,000              บาท

(43) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการทางหลวง
พเิศษระหวา่งเมอืง สายบางปะอนิ - นครราชสมีา (ระยะที ่3) จ.นครราชสมีา 5,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,400,000              บาท

(44) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสาย
บางใหญ่ - กาญจนบรุี (ระยะที ่3) จ.กาญจนบรุี 4,050,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,050,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,050,000              บาท

(45) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทาง 
4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบนิทรบ์รุ ี- อ.ปกัธงชยั 
(ระยะที ่4) จ.นครราชสมีา 3,900,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,900,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,900,000              บาท

(46) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการทางเชื่อมผนืป่า
มรดกโลกบนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบนิทรบ์รุี - ปกัธงชยั 
(ระยะที ่4) จ.ปราจนีบรุี 3,750,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,750,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,750,000              บาท
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(47) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืงสาย
พทัยา - มาบตาพดุ (ระยะที ่3) จ.ระยอง 3,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000              บาท

(48) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 11 
สายอุตรดติถ ์- เด่นชยั จ.อตุรดติถ ์(ระยะดาํเนินการ) 3,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท

(49) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้ง
สะพานลอยขา้มทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 
แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบรุี) - กม.93+500 
(ต่อเขต สน.บท. อ่างทอง - อยุธยา) ที ่กม.75+432 จ.ลพบรุี 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(50) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืง
บงึกาฬ กม. 0+000 (บริเวณจดุตดัทางหลวงหมายเลข 222 กม.123+430) - กม.
2+276 (บริเวณจดุตดัทางหลวงชนบทหมายเลข บก.3217) จ.บงึกาฬ 3,300,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,300,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000              บาท

(51) การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการสะพานลอย
ขา้มทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 (สมอทอง) - ชายทะเล ที ่กม.4+492 จ.สุราษฎรธ์านี 3,150,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,150,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,200,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,150,000              บาท

(52) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 11 
สายปางเคาะ จ.แพร่ - ป่าขาม จ.ลาํปาง 8,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,600,000              บาท
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(53) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทางหลวงหมายเลข 2445 
ต.แสลงโทน - บ.ไพบูลย ์จ.บรุีรมัย์ 7,700,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 11,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,700,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,300,000              บาท

(54) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทางหลวงพเิศษ
ระหวา่งเมอืง สายวงแหวนรอบนอก กทม.ดา้นตะวนัตก (บางขนุเทยีน -
บางปะอนิ) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอก ดา้นตะวนัตก 
และดา้นตะวนัออก และทางขนานสะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยา 16,100,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,100,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,900,000              บาท

(55) ค่าจดัทาํแบบแนะนาํทางดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบังานทางหลวง 6,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(56) ค่าจา้งทีป่รึกษาประจาํสาํนกัสาํรวจและออกแบบ (In House) 
เพือ่สนบัสนุนงานดา้นเทคนิคและวศิวกรรม 8,000,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

โครงการ : โครงการพฒันาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจราจรและขนส่ง 9,170,500,000         บาท
1. งบลงทนุ 9,170,500,000         บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 9,170,500,000         บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 9,170,500,000         บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 9,125,500,000         บาท
กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานและเพิ่มประสทิธิภาพทางหลวง 5,620,500,000         บาท

(1) สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้ไซ - ลี้ จ.ลาํพูน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี ่- สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ง ตอน 1 จ.ลาํพูน 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสกั - สะปุ๋ง ตอน 2 จ.ลาํพูน 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บา้นโป่ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1013 ตอน สนัป่าตอง - บา้นกาด จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 22,450,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สนัตสุิข - วงัเหนือ จ.ลาํปาง 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บา้นฟ่อน - ศูนยส์รา้งทางลาํปาง จ.ลาํปาง 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ จ.ลาํปาง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโคง้ - กิ่วคอหมา จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
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(12) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บอ่เกลอื - เฉลมิพระเกียรต ิจ.น่าน 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลกัลาย - บอ่เกลอื จ.น่าน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วงัชิ้น จ.แพร่ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามืน่ - แม่ตํา๋นอ้ย จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตํา๋นอ้ย - ทุ่งงิ้ว จ.เชียงราย 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ตํา๋ - แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ จ.เชียงราย 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์่อขนุเมง็ราย - เวยีงชยั จ.เชียงราย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1425 ตอน ถนนรอบด่านสะพานมติรภาพ 4 
ทีเ่ชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 42,000,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน พงัโคน - เดื่อศรีคนัไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 85,000,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิยั จ.นครพนม 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอนิทร ์- ท่ากอ้น จ.สกลนคร  1 แห่ง 30,000,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ท่ากอ้น - เซกา จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิยั - ปากคาด จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 38,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน หว้ยคลอ้ - เลงินกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง 38,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน เลงินกทา - ดอนตาล จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 38,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คาํเพิม่ - หว้ยบาง จ.สกลนคร 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวชิา - กวนบุน่ จ.สกลนคร  1 แห่ง 12,000,000             บาท
(33) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก -ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(34) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน สลกบาตร - ทุ่งสนุ่น จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(35) สายทางหลวงหมายเลข 1074 ตอน ทุ่งสนุ่น - บงึบา้น จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(36) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยนํา้ริน - อุม้ผาง จ.ตาก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(37) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยนํา้ริน จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(38) สายทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน สลกบาตร - บอ่ถ ํา้ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(39) สายทางหลวงหมายเลข 1116 ตอน นครชุม - มอเจริญ จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(40) สายทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน แม่ระมาด - หว้ยสม้ป่อย จ.ตาก 1 แห่ง 15,500,000             บาท
(41) สายทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน เตวด็ใน - วงัไมข้อน จ.สุโขทยั 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(42) สายทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก - ป่ากลว้ย จ.สุโขทยั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(43) สายทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บา้นด่านลานหอย - ทุ่งเสลีย่ม จ.สุโขทยั 1 แห่ง 25,200,000             บาท
(44) สายทางหลวงหมายเลข 1404 ตอน หนองชา้ง - ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(45) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พษิณุโลก - รอ้งโพธ์ิ จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 42,000,000             บาท
(46) สายทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมงั - พจิติร จ.พจิติร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(47) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(48) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(49) สายทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแ่ยกโพธ์ิไทรงาม จ.พจิติร 1 แห่ง 80,000,000             บาท
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(50) สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นํา้คลาด - ปางหมิน่ จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(51) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นํา้เทนิ - บอ่โพธ์ิ จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(52) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นํา้ออ้ม จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(53) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน หว้ยสายหนงั - ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 50,000,000             บาท
(54) สายทางหลวงหมายเลข 2008 ตอน หลม่สกั - นํา้กอ้ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(55) สายทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บอ่โพธ์ิ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง 32,000,000             บาท
(56) สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วงัสะพงุ - ตาวตาด จ.เลย 1 แห่ง 32,000,000             บาท
(57) สายทางหลวงหมายเลข 2097 ตอน นาคาํไฮ - หนองแวง จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 30,000,000             บาท
(58) สายทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซา้ย -เหมอืงแพร่ จ.เลย 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(59) สายทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บา้นใหม่ - นาดว้ง จ.เลย 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(60) สายทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบวัลาํภ ู- เขือ่นอุบลรตัน ์จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 30,000,000             บาท
(61) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน หนองมะค่า - ศรีเทพนอ้ย จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(62) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หว้ยไร่ - หว้ยใหญ่ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(63) สายทางหลวงหมายเลข 2352 ตอน นาด่าน - สุวรรณคูหา จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 30,000,000             บาท
(64) สายทางหลวงหมายเลข 2372 ตอน วงับาล - หว้ยแลง้ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 40,850,000             บาท
(65) สายทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(66) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วงัพกิุล - ซบัสมอทอด จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(67) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บา้นไผ่ - ท่าพระ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(68) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อดุรธานี จ.อดุรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(69) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อดุรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(70) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นแข ้- ท่าเดื่อ จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 90,000,000             บาท
(71) สายทางหลวงหมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพงั จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(72) สายทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอุดรธานี
ดา้นทศิตะวนัตก จ.อดุรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(73) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน นํา้ออ้ม - หนองบวัระเหว จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท
(74) สายทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาต ุ- วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(75) สายทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชยัภมู ิ- ตาดโตน จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 35,000,000             บาท
(76) สายทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บา้นทุ่ม - มญัจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(77) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน นํา้พอง - โคกท่า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(78) สายทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บา้นสะอาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(79) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหลม่ - คอนสาร จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 35,000,000             บาท
(80) สายทางหลวงหมายเลข 2187 ตอน นายม - หนองแวง จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 35,000,000             บาท
(81) สายทางหลวงหมายเลข 2301 ตอน หนิต ัง้ - หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(82) สายทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน บา้นผอื - นํา้ซมึ จ.อุดรธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(83) สายทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบวัแดง - แหลมทอง จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 35,000,000             บาท
(84) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน รอ้ยเอด็ - สุวรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(85) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม ตอน 1 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 28,000,000             บาท
(86) สายทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสนิธุ ์- แยกดงแหลม ตอน 2 จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(87) สายทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภมู ิ- บา้นงิ้ว จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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(88) สายทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน หนองคู - ดงบงั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(89) สายทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเขา้เขือ่นลาํปาว จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(90) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลงิ - ปราสาท จ.สุรินทร ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(91) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภเูงนิ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(92) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบนัไดเขาพระวหิาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(93) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(94) สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 31,500,000             บาท
(95) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรนิทร ์- ลาํดวน จ.สุรินทร ์1 แห่ง 45,000,000             บาท
(96) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ -  ลาํพงัชู จ.สุรินทร ์1 แห่ง 45,000,000             บาท
(97) สายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หวัชา้ง - สะเดา จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(98) สายทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(99) สายทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน  ขมิ้น - นํา้ปลกี จ.อาํนาจเจริญ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(100) สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซาํหวาย - บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(101) สายทางหลวงหมายเลข 2378 ตอน จอมพระ - สะพานบรุีรินทร ์จ.สุรินทร ์1 แห่ง 22,000,000             บาท
(102) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(103) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองตอ้ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 14,500,000             บาท
(104) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หวัทะเล - หนองกระทงิ จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(105) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน นางรอง - บวัตารุ่ง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(106) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน โนนศรีคูณ - หนองผะองค ์จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(107) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วงัหนิ - หนองนางดาํ ตอน 1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(108) สายทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วงัหนิ - หนองนางดาํ ตอน 2 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(109) สายทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน อเีหลอ - ปากช่อง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(110) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชมุพวง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(111) สายทางหลวงหมายเลข 3290 ตอน โคกอุดม - คลองทราย จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(112) สายทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าขา้ม - โนนสาวเอ ้จ.สระแกว้ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(113) สายทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วฒันานคร - โคคลาน จ.สระแกว้ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(114) สายทางหลวงหมายเลข 3452 ตอน ดงพระราม - หว้ยขือ่ จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(115) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีตอน 1 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(116) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชยั - ตาคล ีตอน 2 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(117) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวดัสวา่งอารมณ ์จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(118) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(119) สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน หนองนํา้ใส - ปางโก จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(120) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วงัพกิุล ตอน 1 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 24,000,000             บาท
(121) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน ไดตาล - วงัพกิุล ตอน 2 จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 35,000,000             บาท
(122) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค ์- โกรกพระ จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 40,000,000             บาท
(123) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒันานิคม - วงัม่วง จ.สระบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(124) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บา้นมา้ - ชยันาท จ.ชยันาท 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(125) สายทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน หนองบวั - อุทยัธานี จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(126) สายทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วดัสงิห ์- บา้นโคก จ.ชยันาท 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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(127) สายทางหลวงหมายเลข 3251 ตอน สรรคบรุี - คูพฒันา จ.ชยันาท 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(128) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วงัขอน - บอ่พลอย จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(129) สายทางหลวงหมายเลข 3356 ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรงั จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(130) สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสงัข ์จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(131) สายทางหลวงหมายเลข 3431 ตอน แยกโรงพยาบาลเจา้พระยา
ยมราช - ถนนวงแหวนรอบเมอืงสุพรรณบรุี จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(132) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(133) สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดนิแดง - งามวงศว์าน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(134) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเขา้ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ
จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(135) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - วดันาบญุ ตอน 1 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(136) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ต่างระดบัรงัสติ - วดันาบญุ ตอน 2 จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(137) สายทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย จ.นครนายก 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(138) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บา้นพรา้ว - คลองหา้ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(139) สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน พระประแดง - บางแค จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(140) สายทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บงึคาํพรอ้ย - พระยาสุเรนทร ์กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(141) สายทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พมิพ ์จ.ระยอง 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(142) สายทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จนัทนิมติ จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(143) สายทางหลวงหมายเลข 3349 ตอน หนองควง - หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(144) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(145) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทยีม - คลองอจีาง จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(146) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอจีาง - หลุมดนิ จ.ราชบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(147) สายทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - บางพรม จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 35,000,000             บาท
(148) สายทางหลวงหมายเลข 327 ตอน สีแ่ยกปฐมพร - แยกหมอเลก็ จ.ชมุพร 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(149) สายทางหลวงหมายเลข 3234 ตอน ศีรษะทอง - วดัปรีดาราม จ.นครปฐม 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(150) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงชา้ง - กิโลศูนย ์จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(151) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บา้นตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(152) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(153) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนงั - หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(154) สายทางหลวงหมายเลข 4230 ตอน ควนไมแ้ดง - มะนาวหวาน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(155) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย จ.พทัลุง 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(156) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีจ.พงังา 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(157) สายทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว จ.ตรงั 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(158) สายทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค ์- บางหลอ่ จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(159) สายทางหลวงหมายเลข 4071 ตอน โกตาบารู - วงัพญา จ.ยะลา 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(160) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนํา้เทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(161) สายทางหลวงหมายเลข 4125 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว จ.ตรงั 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(162) สายทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(163) สายทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ละหาร - บางเก่า - ปะนาเระ จ.ปตัตานี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
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(164) สายทางหลวงหมายเลข 4271 ตอน ไอรซ์อืเระ๊ - ไอรต์ากอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(165) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง 40,500,000             บาท
(166) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หางนํา้หนองแขม - บา้นหวา้ - วงัไผ่ จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(167) สายทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บรุีรมัย ์- คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 80,000,000             บาท
(168) สายทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้สาํเภา - ไร่พฒันา จ.ชยันาท 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(169) สายทางหลวงหมายเลข 3410 ตอน เขือ่นเพชร - หว้ยโสก จ.เพชรบรุี 1 แห่ง 80,000,000             บาท

กจิกรรมก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานอาคารระบายน้ํา 1,200,000,000         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 36 รายการ (รวม 44 หน่วย) 165,900,000           บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขนุหว้ยไคร ้- ผาตัง้ จ.เชียงราย 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจงั - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหนิ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กนัทรลกัษ ์- กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง 23,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2213 ตอน นาส่วง - นาเยยี จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บรุีรมัย ์- โคกสูง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 33,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลเดี่ยว - ซบับอน จ.สระบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 322 ตอน อู่ยา - ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก จ.นครนายก 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกพงษเ์พชร - สะพานพระนัง่เกลา้ จ.นนทบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวดัแดง - บางบวัทอง จ.นนทบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ขงิ - ทรงคนอง จ.นครปฐม 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บา้นสิ้ว จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 314 ตอน แสนภดูาษ - ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน เขาดนิ - ดอนหวัฬ่อ จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 12,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก จ.ราชบรุ ี1 แห่ง 48,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 4001 ตอน แยกโพธารส - ท่ายาง จ.ชุมพร 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บา้นใน - บา้นโฉ จ.สุราษฎรธ์านี 3 แห่ง 10,000,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง 29,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมลู - หลกัลาย จ.น่าน 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชยั จ.พะเยา 2 แห่ง 13,000,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 1110 ตอน ประดาง - วงัเจา้ จ.ตาก 3 แห่ง 34,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นํา้ปาด - นาไพร จ.อตุรดติถ ์2 แห่ง 55,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขนุตาล - อโุมงค ์จ.ลาํพูน 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแ่ยกสมเดจ็ - คาํพอก จ.กาฬสนิธุ ์3 แห่ง 32,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมอืงแพร่ จ.เลย 2 แห่ง 42,000,000             บาท
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(32) สายทางหลวงหมายเลข 2037 ตอน ภเูขยีว - เกษตรสมบูรณ ์จ.ชยัภมู ิ2 แห่ง 41,500,000             บาท
(33) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภมู ิ– สาหร่าย จ.รอ้ยเอด็ 2 แห่ง 40,000,000             บาท
(34) สายทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บา้นด่าน - ซาํหวาย จ.อุบลราชธานี 3 แห่ง 19,500,000             บาท
(35) สายทางหลวงหมายเลข 3179 ตอน เทศบาลเมอืงเพชรบรุี - บา้นลาด จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3178 ตอน เพชรบรุี - บา้นแหลมฝัง่ตะวนัออก จ.เพชรบรุี 4 แห่ง 11,500,000             บาท
(37) สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน หนองฉาง - ทพัทนั จ.อุทยัธานี 4 แห่ง 12,500,000             บาท
(38) สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บนัไดสามข ัน้ - ทพัทนั จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย จ.อุทยัธานี 3 แห่ง 15,300,000             บาท
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหย ัง่ จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 12,500,000             บาท
(41) สายทางหลวงหมายเลข 4234 ตอน บนเนิน - ท่าเทยีบเรือประมงปากพนงั  
จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง 21,200,000             บาท
(42) สายทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน หว้ยทราย - ปากพะยูน จ.พทัลุง 3 แห่ง 19,100,000             บาท
(43) สายทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน คลองมวน - คลองโกง จ.ตรงั 2 แห่ง 14,500,000             บาท
(44) สายทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล จ.ตรงั 6 แห่ง 38,400,000             บาท
(45) สายทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ตน้พยอม - เหมอืงกุง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(46) สายทางหลวงหมายเลข 4284 ตอน ทางเขา้กระโสม จ.พงังา 1 แห่ง 26,100,000             บาท
กจิกรรมปรบัปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมนุมชน 2,305,000,000         บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - หา้งฉตัร จ.ลาํปาง 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวยีง - ปากนาย จ.น่าน 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1209 ตอน บา้นเด่น - ท่าขา้วเปลอืก จ.เชียงราย 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1232 ตอน อนุสาวรียพ์่อขนุเมง็ราย - เวยีงชยั จ.เชียงราย 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตนุอ้ย - นาเหนือ จ.นครพนม 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเชียงบาน - นาหวา้ จ.สกลนคร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพสิยั  - โนนตอ้ง จ.หนองคาย 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน มอตะแบก - คลองลาน จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน หว้ยนํา้ริน - อุม้ผาง จ.ตาก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 111 ตอน ทางเลีย่งเมอืงพจิติร จ.พจิติร 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - นํา้คลาด จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซบัสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซบัลงักา - แยกศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - หว้ยไร่ จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา - บา้นด่าน จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน หนองหวัคู - บา้นผอื จ.อดุรธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า - ท่าหนิ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภมู ิ- สาหร่าย จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมยีง - หนิโคน จ.สุรินทร ์1 แห่ง 45,000,000             บาท
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(23) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน ลาํดวน - สงัขะ จ.สุรินทร ์1 แห่ง 45,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองสนวน - หนองตอ้ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองตอ้ - ตาเมยีง ตอน 1 จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 14,500,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองตอ้ - ตาเมยีง ตอน 2 จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 18,000,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แกว้เพชรพลอย - ช่องตะโก จ.สระแกว้ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บวัตารุ่ง - ลาํปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 2120 ตอน สม้ป่อย - ละหานทราย จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 18,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน หว้ยละเวี้ย - ระกา จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2285 ตอน ประทาย - ชุมพวง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(33) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองม่วง - ลาํพยนต ์จ.ลพบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(34) สายทางหลวงหมายเลข 311 ตอน  วดักระดงังา - บา้นมา้ จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(35) สายทางหลวงหมายเลข 369 ตอน ทางเลีย่งเมอืงสงิหบ์รุี จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 25,000,000             บาท
(36) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน แสลงพนั - คลองท่าขา้ม จ.สระบรุี 1 แห่ง 22,000,000             บาท
(37) สายทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน โคกเจริญ - หนองมะค่า จ.ลพบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(38) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองบง - ซบัลงักา จ.ลพบรุี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(39) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกพฒันานิคม - วงัม่วง จ.ลพบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(40) สายทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา - บา้นหมี ่จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 20,000,000             บาท
(41) สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบรุ ีจ.สระบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(42) สายทางหลวงหมายเลข 3520 ตอน ไผ่ตํา่ - หนองแค จ.สระบรุ ี1 แห่ง 30,000,000             บาท
(43) สายทางหลวงหมายเลข 3522 ตอน เนินฝอยทอง - ทุ่งผกัเบี้ย จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(44) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองเสอื - ท่านํา้ตื้น จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา - สรรคบรุี จ.ชยันาท 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทพัทนั - คลองแบง่ จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา -  กลอนโด จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3211 ตอน ทางเขา้หนัคา - กะบกเตี้ย จ.ชยันาท 1 แห่ง 32,000,000             บาท
(49) สายทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎรบู์รณะ - พระสมทุรเจดยี ์จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง-เจา้ปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(51) สายทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมทุรสาคร - บางบอน จ.สมทุรสาคร 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(52) สายทางหลวงหมายเลข 3214 ตอน บา้นพรา้ว - คลองหา้ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 90,000,000             บาท
(53) สายทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก จ.ตราด 1 แห่ง 39,000,000             บาท
(54) สายทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บนํา้หนองคอ้ จ.ชลบรุี 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(55) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(56) สายทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บา้นตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(57) สายทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวงั - นํา้พ ุจ.ราชบรุี 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(58) สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หวัหนิ - โป่งแย ้จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(59) สายทางหลวงหมายเลข 4011 ตอน เชิงสมอ - พมุเรียง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 45,000,000             บาท
(60) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(61) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี ่1 แห่ง 45,500,000             บาท
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(62) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวงั  จ.สงขลา 1 แห่ง 75,000,000             บาท
(63) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย ์จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(64) สายทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บา้นนา - ปากปรน - บกหกั จ.ตรงั 1 แห่ง 40,000,000             บาท
(65) สายทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกต ุ- ป่าพอ้ จ.ปตัตานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(66) สายทางหลวงหมายเลข 4067 ตอน โกตาบารู - แบหอ จ.ยะลา 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(67) สายทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ-ด่านชายแดนวงัประจนั
(เขตแดนไทย/มาเลเซยี) จ.สตูล 1 แห่ง 65,000,000             บาท
(68) สายทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวงั - สงขลา จ.สงขลา 1 แห่ง 60,000,000             บาท
(69) สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บา้นโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(70) สายทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถติ - ซบัใหญ่ และ
ทางหลวงหมายเลข 2069 ตอน บาํเหน็จณรงค ์- ซบัใหญ่ จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 30,000,000             บาท
(71) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(72) สายทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลีย่งเมอืงมหาสารคาม และ
ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพงั - มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(73) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสมีา - ดอนหวาย และสายทางหลวง 
หมายเลข 205 โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสมีาที ่1 จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(74) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 45,000,000             บาท
(1) ค่าควบคุมงานในการยกระดบัมาตรฐานและเพิม่ประสทิธิภาพทางหลวง 24,050,000             บาท
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสรา้ง ปรบัปรุง สะพานและอาคารระบายนํา้ 10,450,000             บาท
(3) ค่าควบคมุงานในการปรบัปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 10,500,000             บาท

โครงการ : โครงการศึกษาวเิคราะหค์วามเหมาะสมในการใหเ้อกชนร่วมลงทนุ -                        บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ -                        บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง -                        บาท
(1) การจดัเตรียมเอกสารและใหค้าํปรึกษาในการคดัเลอืกเอกชนเขา้ลงทนุ 
โครงการทางหลวงพเิศษระหวา่งเมอืง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/
มาเลเซยี -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 44,287,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,286,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,001,300             บาท
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โครงการ : โครงการปรบัปรุงการแบ่งทศิทางการจราจรเพื่อความปลอดภยั 575,998,000           บาท
1. งบลงทนุ 575,998,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 575,998,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 575,998,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 575,998,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 29,798,000             บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 319 ตอน ไผ่ชะเลอืด - โคกไทย จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บา้นลี ่- สีแ่ยกโรงตม้ จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 15,000,000             บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหลก็หลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บา้นบอ่แกว้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สนักลางใต ้- หว้ยแกว้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สอด - หว้ยบง จ.ตาก 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยนํา้ริน ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - หว้ยนํา้ริน ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ ตอน 1 จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 20,200,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ ตอน 2 จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ ตอน 3 จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บงึกาฬ ตอน 4 จ.บงึกาฬ 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4047 ตอน ลาํปํา - พทัลุง จ.พทัลุง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เขก็นอ้ย - แยกอาเซีย่น จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นํา้ออ้ม ตอน 1 จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นํา้ออ้ม ตอน 2 จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย ์จ.ภเูก็ต 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนัทมหดิล - โคกสาํโรง ตอน 1 จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 10,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนัทมหดิล - โคกสาํโรง ตอน 2 จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 12,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนัทมหดิล - โคกสาํโรง ตอน 3 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยก ร.พ.อานนัทมหดิล - โคกสาํโรง ตอน 4 จ.ลพบรุี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ม่วงค่อม - คลองหว้ยไผ่ จ.ลพบรุ ี1 แห่ง 10,000,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 3016 ตอน ลพบรุี - ค่ายเอราวณั จ.ลพบรุี 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลดั - ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบนัไดเขาพระวหิาร จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภเูงนิ ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - หว้ยขะยุง ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลงิ - ปราสาท จ.สุรินทร ์1 แห่ง 40,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ ตอน 1 จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หว้ยขะยุง - วารินชาํราบ ตอน 2 จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
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โครงการ : โครงการพฒันาจุดจอดพกัรถและสถานีตรวจสอบน้ําหนกั 1,660,483,200         บาท
1. งบลงทนุ 1,660,483,200         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,660,483,200         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,660,483,200         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 108,000,000           บาท
(1) ค่างานปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพของสถานีตรวจสอบนํา้หนกัหนองบวั 
(ขาเขา้) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 54,000,000             บาท
(2) ค่างานปรบัปรุงและเพิม่ศกัยภาพของสถานีตรวจสอบนํา้หนกัสคีิ้ว (ขาออก)  
จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 54,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ 1,552,483,200         บาท
(1) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
ชลบรุี ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอน ศรีราชา - ชลบรุ ีจ.ชลบรุ ี1 แห่ง 21,000,000             บาท
(2) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
ชลบรุี ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บา้นสวน - บา้นบงึ จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 21,000,000             บาท
(3) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
ชลบรุ ี ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ง - พานทอง จ.ชลบรุี 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(4) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check ขอนแก่น  
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ชุมแพ - ท่าเดื่อ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(5) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check สุพรรณบรุ ี
ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากนํา้ จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 21,000,000             บาท

21,000,000             บาท
21,000,000             บาท

(8) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
ชลบรุี ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ชลบรุ ี- พนสันิคม จ.ชลบรุ ี1 แห่ง 21,000,000             บาท
(9) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัหนองบวัลาํภ ูทางหลวงหมายเลข 210
ตอน หนองบวัลาํภ ู- นาคาํไฮ จ.หนองบวัลาํภ ู1 แห่ง 35,000,000             บาท
(10) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัชุมพร ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน นํา้รอด - พ่อตาหนิชา้ง จ.ชมุพร 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(11) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัสุโขทยั ทางหลวงหมายเลข 12 
ตอน บา้นกร่าง - พษิณุโลก จ.สุโขทยั 1 แห่ง 35,000,000             บาท
(12) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยและจดุ Check Point 
บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว จ.ชลบรุี 1 แห่ง 42,000,000             บาท
(13) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยและจดุ Check Point 
บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนยร์าชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ จ.ระยอง 1 แห่ง 42,000,000             บาท
(14) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยและจดุ Check Point 
บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พทัยา จ.ชลบรุี 1 แห่ง 42,000,000             บาท

(6) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 
(7) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยสาํหรบั Spot Check 

714



(15) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยและจดุ Check Point 
บนทางหลวงหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดบัหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบงั 
จ.ชลบรุี 1 แห่ง 42,000,000             บาท
(16) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัย่อยและจดุ Check Point 
บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง 42,000,000             บาท
(17) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัชนิด WIM บริเวณสถานี
ตรวจสอบนํา้หนกันครชยัศรี (ขาออก) จ.นครปฐม 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(18) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัชนิด WIM บริเวณสถานี
ตรวจสอบนํา้หนกัเฉลมิพระเกียรต ิ(ขาเขา้) จ.สระบรุี 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(19) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัลูกข่าย (Virtual Weigh Station)  
ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน อ.ทุ่งสง - อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 1 แห่ง 21,000,000             บาท

 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถํา้พรรณรา - ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 21,000,000             บาท
(21) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) สุรินทร ์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม - จอมพระ ที ่กม.146+108 -147+408 
จ.สุรนิทร ์1 แห่ง 59,304,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,304,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 59,304,000             บาท

(22) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้หนกัท่าแซะ (ขาออก) จ.ชมุพร 1 แห่ง 43,463,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 188,306,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,276,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,463,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,566,400             บาท

(23) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้หนกัอุบลราชธานี (ขาออก) จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 40,259,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,982,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 60,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,259,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,122,700             บาท

(24) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) พรอ้มปรบัปรุง
สถานีตรวจสอบนํา้หนกับรรพตพสิยั (ขาเขา้) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 56,880,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 143,280,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 57,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,880,000             บาท

         (20) ค่างานก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัลูกข่าย (Virtual Weigh Station) 
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(25) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 
ตอน นํา้ฆอ้ง - อดุรธานี จ.อดุรธานี 1 แห่ง 75,083,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,423,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 87,980,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 75,083,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,359,500             บาท

(26) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัเพชรบูรณ ์ทางหลวงหมายเลข 12  
ตอน แยกอนุสาวรียพ์่อขนุผาเมอืง - นํา้ดุก จ.เพชรบูรณ ์1 แห่ง 67,336,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 249,213,100           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 82,471,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,336,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 47,405,000             บาท

(27) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกักาํแพงเพชร (ขาเขา้) ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 60,541,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,541,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 147,030,100           บาท

(28) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกักาํแพงเพชร (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน ปากดง - นครชุม จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง 60,541,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,541,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 147,030,100           บาท

(29) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 217 
ตอน พบูิลมงัสาหาร - ช่องเมก็ จ.อบุลราชธานี 1 แห่ง 60,541,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,465,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,893,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,541,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 147,030,100           บาท
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(30) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 24 
ตอน ขขุนัธ ์- กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 51,207,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 219,461,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 43,892,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 51,207,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 124,361,200           บาท

(31) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัปราจนีบรุี ทางหลวงหมายเลข 304 
ตอน กบนิทรบ์รุี - นครราชสมีา จ.ปราจนีบรุี 1 แห่ง 46,541,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 199,461,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,892,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 46,541,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 113,028,200           บาท

(32) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัมกุดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 
ตอน คาํพอก - มกุดาหาร จ.มกุดาหาร 1 แห่ง 43,343,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,461,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,892,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,343,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,225,100             บาท

(33) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัพงังา ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน อ่าวเคย - บางนายส ีจ.พงังา 1 แห่ง 60,540,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 259,461,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 51,892,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,540,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 147,027,900           บาท

(34) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัเลย พรอ้มท ัง้จดุจอดพกัรถบรรทกุ 
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แห่ง 40,153,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 138,461,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,692,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,153,700             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 70,615,100             บาท
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(35) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) และเพิม่
ศกัยภาพของสถานีตรวจสอบนํา้หนกัมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 
ตอน จดุสุดทางเลีย่งเมอืงบา้นไผ่ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 43,343,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,460,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,892,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,343,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 76,224,600             บาท

(36) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัตรงั ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรงั 1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(37) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 
ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(38) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกักาฬสนิธุ ์ทางหลวงหมายเลข 12 
ตอน หว้ยสดีา - ปากทางเขือ่นลาํปาว จ.กาฬสนิธุ ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 150,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(39) ค่าก่อสรา้งจดุจอดพกัรถบรรทกุ (Truck rest area) 
พรอ้มสถานีตรวจสอบนํา้หนกัแพร่ ทางหลวงหมายเลข 103 
ตอน รอ้งกวาง - แม่ยางฮ่อ จ.แพร่ 1 แห่ง 40,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 80,000,000             บาท
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(40) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัลาํปาง พรอ้มท ัง้จดุจอดพกัรถบรรทกุ 
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บา้นหวด - แม่กา 
จ.ลาํปาง 1 แห่ง 24,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 121,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,400,000             บาท

(41) ค่าก่อสรา้งสถานีตรวจสอบนํา้หนกัน่าน พรอ้มท ัง้จดุจอดพกัรถบรรทกุ 
(Truck rest area) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่า - สะพานพญาวดั
จ.น่าน 1 แห่ง 22,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 111,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 44,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 44,400,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 
สายธนบรุ ี- ปากท่อ (ถนนพระราม 2) 1,739,296,600         บาท
1. งบลงทนุ 1,739,296,600         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,739,296,600         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,739,296,600         บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 1,731,679,000         บาท
(1) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) 
ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั กรุงเทพมหานคร จ.สมทุรสาคร 1,731,679,000         บาท

(1.1) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 1 
กรุงเทพมหานคร 3.194 กม. 660,185,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,994,400,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 800,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 365,873,300           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 660,185,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,131,746,700         บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,036,594,500         บาท
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(1.2) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุ ี- ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 2 
จ.สมทุรสาคร 4.107 กม. 659,786,500           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 3,991,986,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 800,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 365,531,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 659,786,500           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,131,062,700         บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,035,605,400         บาท

(1.3) ทางยกระดบับนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบรุี - ปากท่อ 
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดบับางขนุเทยีน - เอกชยั ตอน 3 
จ.สมทุรสาคร 2.329 กม. 411,707,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 2,491,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 500,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 227,891,700           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 411,707,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 705,783,300           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 645,618,000           บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 7,617,600              บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,617,600              บาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิการใชย้างพาราในภารกจิของกรมทางหลวง 300,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 300,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 300,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 300,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 300,000,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 104 รายการ (รวม 104 หน่วย) 300,000,000           บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานการป้องกนัอนัตรายขา้งทางหลวง 817,340,000           บาท
1. งบลงทนุ 817,340,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 817,340,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 817,340,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 817,340,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย) 405,883,000           บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางนา - แบริ่ง - ทา้ยบา้น ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 13,500,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ทา้ยบา้น กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 13,000,000             บาท
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10,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 11,748,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บา้นสิ้ว - โพธิ์ทอง - บา้นพลิ้ว จ.จนัทบรุ ี1 แห่ง 10,650,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บา้นสิ้ว ตอน 3 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 15,090,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บา้นสิ้ว ตอน 4 จ.จนัทบรุี 1 แห่ง 14,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ทา้ยบา้น ตอน 3 จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 14,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาก - วงัม่วง จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัเจา้ - ตาก จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัม่วง - แม่เชียงรายบน จ.ตาก 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วงัไผ่ - โนนปอแดง จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 14,995,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,940,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูตอน 3 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,880,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงัยาว - หนองหม ูตอน 6 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,680,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,804,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง ตอน 2 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 11,900,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง ตอน 3 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหม ู- หว้ยยาง ตอน 4 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 13,070,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หว้ยยาง - บางสะพาน ตอน 1 จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 10,180,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ลาดบวัหลวง - สาล ีจ.พระนครศรอียุธยา 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลงัดา้นใต ้- เนินสวา่ง จ.พจิติร 1 แห่ง 11,200,000             บาท
(25) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลงัดา้นใต ้- เนินสวา่ง ตอน 1 จ.พจิติร 1 แห่ง 12,500,000             บาท
(26) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง 12,030,000             บาท
(27) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด – นายายอาม - บา้นสิ้ว ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง 13,290,000             บาท
(28) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนิกอง - ปากขา้วสาร จ.สระบรุี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(29) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ศรีประจนัต ์- ปากนํา้ จ.สุพรรณบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(30) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาล ี- สุพรรณบรุี จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(31) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สุพรรณบรุี - ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(32) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทยีม จ.สุรินทร ์1 แห่ง 30,000,000             บาท

โครงการ : โครงการยกระดบัความปลอดภยัจุดกลบัรถในระดบัเดยีวกนั 500,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 500,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 500,000,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 40,900,000             บาท

(2) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน ตอน 1 จ.ชยันาท 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน ตอน 2 จ.ชยันาท 1 แห่ง 20,000,000             บาท

(4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ.กาํแพงเพชร 1 แห่ง
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(4) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 7 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 8 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 9 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอนิ - อยุธยา ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้ตอน 1 จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สงิหใ์ต ้ตอน 2 จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก ตอน 1 จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก ตอน 2 จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 10,000,000             บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก ตอน 3 จ.สงิหบ์รุี 1 แห่ง 19,100,000             บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สงิหเ์หนือ - โพนางดาํออก ตอน 4 จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(19) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน สงิหใ์ต ้- สงิหเ์หนือ ตอน 3 จ.สงิหบ์รุ ี1 แห่ง 10,000,000             บาท
(20) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(21) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย  ตอน 2 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(22) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย  ตอน 3 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(23) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย ตอน 4 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(24) สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย  ตอน 5 จ.อ่างทอง 1 แห่ง 25,000,000             บาท

โครงการ : โครงการก่อสรา้งจุดพกัรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง 443,372,700           บาท
1. งบลงทนุ 443,372,700           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 443,372,700           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 443,372,700           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 443,372,700           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่น ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย) 260,937,501           บาท

(2) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 331 
ตอน พนัเสดจ็นอก - หนองปรือ จ.ชลบรุี 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(3) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 
ตอน โพนางดาํออก - ท่าฉนวน จ.ชยันาท 1 แห่ง 11,000,000             บาท
(4) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 
ตอน หนองบวัโคก - บา้นลี ่จ.ชยัภมู ิ1 แห่ง 11,000,000             บาท
(5) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน นํา้รอด - พ่อตาหนิชา้ง จ.ชุมพร 1 แห่ง 11,302,200             บาท
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(6) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1356 

ตอน ทางเขา้สะพานขา้มแม่นํา้โขงทีเ่ชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง 10,455,000             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 37 

ตอน วงัโบสถ ์- ปราณบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 17,278,000             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 32 

ตอน นครหลวง - อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,000,000             บาท

(9) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 117 

ตอน เนินสวา่ง - หนองนา จ.พจิติร 1 แห่ง 11,000,000             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 117 

ตอน หนองนา - พษิณุโลก จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 11,000,000             บาท

(11) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 

ตอน คลองอจีาง - หลุมดนิ จ.ราชบรุี 1 แห่ง 10,500,000             บาท

(12) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 201 

ตอน หลกัรอ้ยหกสบิ - โนนสวา่ง จ.เลย 1 แห่ง 11,000,000             บาท

(13) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 

ตอน พรุพอ้ - เนินพชิยั จ.สงขลา 1 แห่ง 16,075,000             บาท

(14) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 3 

ตอน ทา้ยบา้น - บางตาํหรุ จ.สมทุรปราการ 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(15) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 

ตอน สะพานคลองลาํเซ - ปทมุราชวงศา จ.อาํนาจเจริญ 1 แห่ง 11,000,000             บาท

(16) ค่าก่อสรา้งทีพ่กัริมทาง ทางหลวงหมายเลข 11 

ตอน นาอนิ - ชยัมงคล จ.อตุรดติถ ์1 แห่ง 14,825,000             บาท

12,142,521,400        บาท

1. งบลงทนุ 12,142,521,400        บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 12,142,521,400        บาท

1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 12,142,521,400        บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 1,095,000,000         บาท

กจิกรรมจดักรรมสทิธิ์ที่ดนิเพื่อสนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์ 1,095,000,000         บาท

(1) ค่าทีด่นิทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 8 รายการ (รวม 2,500 หน่วย) 1,095,000,000         บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 10,510,606,600        บาท

กจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพื่อสนบัสนุนเสน้ทาง

รถไฟทางคู่ 330,652,000 บาท

(1) ถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ.บางหอ อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี

2.660 กม. 23,400,000             บาท

กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการพฒันาทางและสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทสนบัสนุนดา้นคมนาคม

และระบบโลจสิตกิส ์
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(2) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
4.200 กม. 121,235,000           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 ตัง้งบประมาณ 121,235,000           บาท

(3) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบวัใหญ่ อ.บวัลาย, 
บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 21.979 กม. 54,824,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,998,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,174,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 54,824,000             บาท

(4) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หวัหนอง อ.โนนแดง, 
บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 14.402 กม. 61,576,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 144,890,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,294,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,020,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 61,576,000             บาท

(5) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที ่2) อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา 1.787 กม. 41,672,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,070,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 41,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,942,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 41,672,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,456,000             บาท

(6) ถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี
6.900 กม. 12,945,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 39,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,900,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,945,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,655,000             บาท

(7) ถนนสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 - บ.หนองระแวง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขนัธ ์9.730 กม. 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
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กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูภิาค 689,388,900           บาท
(1) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย สฎ.2007 
แยก ทล.41 - บ.บางใบไม ้อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 22,381,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 224,091,100           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 143,860,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,231,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,619,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,381,000             บาท

(2) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย นฐ.1023 
แยก ทล.4 - บ.วดัละมดุ อ.เมอืง, นครชยัศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 211,004,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 114,250,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,754,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,000,000             บาท

(3) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1010 
แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุี 1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 111,900,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 60,800,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 39,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,000,000             บาท

(4) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย พบ.1001 
แยก ทล.4 - บ.ทุ่งขาม อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 104,200,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 56,330,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 31,870,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000             บาท

(5) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1014 
แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 162,442,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 81,400,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,042,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,753,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,246,900             บาท
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(6) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ศก.4003 
แยก ทล.2076 - บ.หว้ยทบัทนั อ.หว้ยทบัทนั, โพธ์ิศรีสุวรรณ, 
เมอืงจนัทร ์จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 12,109,000             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 ตัง้งบประมาณ 12,109,000             บาท

(7) สะพานขา้มทางรถไฟและอุโมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟ
กบัถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง 
อ.พชิยั จ.อุตรดติถ ์1 แห่ง 22,308,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 230,517,000           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 65,710,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 50,507,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,308,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 91,992,000             บาท

(8) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1019 
แยก ทล.4 - บ.ปากนํา้ปราณบรุี อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง -                        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 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000             บาท

(9) ทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 เชื่อมระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 
อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 99,222,400             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 ตัง้งบประมาณ 99,222,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 50,777,600             บาท

(10) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ ์อ.บางพล ี
จ.สมทุรปราการ 3.875 กม. 176,130,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 590,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 198,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,870,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 176,130,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 200,000,000           บาท
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(11) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม 
จ.นครปฐม 3.217 กม. 97,564,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 440,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 116,880,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 28,451,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 97,564,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 197,104,500           บาท

(12) สะพานขา้มทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 
แยก ทล.4 - บ.โพธ์ิเรียง อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 79,074,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 288,700,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 68,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 26,428,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 79,074,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 115,197,500           บาท

(13) โครงการขยายถนนชยัพฤกษ ์จ.นนทบรุี 12.000 กม. 180,600,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 903,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,600,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 361,200,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 361,200,000           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมอืง 210,858,000           บาท
(1) ถนนสาย จ4 และ จ5 ผงัเมอืงรวมเมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
3.222 กม. 50,130,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 167,100,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 33,420,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 50,130,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 83,550,000             บาท

(2) ถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวมเมอืงอุตรดติถ ์จ.อุตรดติถ ์7.425 กม. 63,108,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 425,450,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 85,090,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 63,108,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 277,252,000           บาท

(3) ถนนสาย ข1 ผงัเมอืงรวมเมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ
1.925 กม. 31,620,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 158,100,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,620,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 63,240,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 63,240,000             บาท
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(4) ถนนสาย ข9, ค3 ผงัเมอืงรวมชุมชนโคกกลอย - ทา้ยเหมอืง จ.พงังา
4.229 กม. 66,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 330,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 66,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 132,000,000           บาท

กจิกรรมพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 840,399,500           บาท
(1) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลาํลูกกา อ.ธญับรุ,ี ลาํลูกกา
จ.ปทมุธานี 10.408 กม. 100,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 445,200,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 192,924,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 152,276,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,000,000           บาท

(2) ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครกัษ ์
จ.นครนายก 18.368 กม. -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 681,300,000           บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 288,333,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 168,866,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 224,101,000           บาท

(3) สะพานขา้มแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 1 แห่ง 87,517,000             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 ตัง้งบประมาณ 87,517,000             บาท

(4) ทางลอดต่างระดบั บนถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง 
อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 69,574,500             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 ตัง้งบประมาณ 69,574,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 323,590,500           บาท
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(5) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซบัพลู อ.วงันํา้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 22.939 กม. 64,628,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 161,570,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 32,314,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 64,628,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 64,628,000             บาท

(6) ถนนสาย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ่ อ.เมอืง,บางพลี
จ.สมทุรปราการ 8.192 กม. 158,680,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 793,400,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 158,680,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 317,360,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 317,360,000           บาท

(7) ถนนสายแยก ทล.3452 - สีแ่ยกบา้นสรา้ง (ตอนที ่1) อ.บา้นสรา้ง 
จ.ปราจนีบรุี 7.200 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท

(8) ถนนสายแยก ทล.3452 - สีแ่ยกบา้นสรา้ง (ตอนที ่2) อ.บา้นสรา้ง 
จ.ปราจนีบรุี 18.456 กม. 180,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 900,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 180,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งถนนและยกระดบัชัน้ทาง 7,153,474,000         บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 8 รายการ (รวม 6.930 หน่วย) 45,500,000             บาท

(2) ถนนสายแยก ทช.นบ.3004 - บ.ลาดบวัหลวง อ.ไทรนอ้ย 
จ.นนทบรุี 1.000 กม. 25,000,000             บาท
(3) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี 
1.300 กม. 18,700,000             บาท
(4) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.ปากคลองหกวา อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี 
1.100 กม. 18,700,000             บาท
(5) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ 
จ.ปทมุธานี 0.850 กม. 21,600,000             บาท
(6) ถนนสายแยก ทล.346 - วดัเจดยีห์อย อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 
1.100 กม. 18,700,000             บาท
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(7) ถนนสายแยก ทล.305 - คลองแสนแสบ อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี 
1.250 กม. 18,700,000             บาท
(8) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสบิสองสายกลาง อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทมุธานี 1.350 กม. 18,700,000             บาท
(9) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองแค อ.หนองเสอื จ.ปทมุธานี 
1.400 กม. 18,700,000             บาท
(10) ถนนสายแยก ทล.305 - เลยีบคลอง 10 ฝัง่ตะวนัออก อ.ลาํลูกกา 
จ.ปทมุธานี 1.200 กม. 17,100,000             บาท
(11) ถนนสายแยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บ.คลองสบิสาม อ.คลองหลวง 
จ.ปทมุธานี 1.300 กม. 18,700,000             บาท
(12) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองพระยาบนัลอื (มสัยดิอะมะดยีะฮ)์ 
อ.ลาดบวัหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 0.500 กม. 13,400,000             บาท
(13) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 
1.300 กม. 18,600,000             บาท
(14) ถนนสายแยก ทล.3043 - บ.ลาํไทร อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา 
1.250 กม. 16,700,000             บาท
(15) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
1.700 กม. 15,400,000             บาท
(16) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.หนองกรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
0.900 กม. 19,700,000             บาท
(17) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไมต้รา อ.ลาดบวัหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 0.700 กม. 49,800,000             บาท
(18) ถนนสายแยก ทล.347 - บ.บางระกาํ อ.บางปะหนั 
จ.พระนครศรีอยุธยา 1.100 กม. 23,700,000             บาท
(19) ถนนสายแยก ทล.3454 - บ.เจา้เจด็ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
1.200 กม. 12,300,000             บาท
(20) ถนนสายแยก ทช.อย.3006 - บ.ดอนทอง อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 0.435 กม. 15,300,000             บาท
(21) ถนนสายแยก ทล.3267 - บ.ตาลเอน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 4.080
 กม. 45,000,000             บาท
(22) ถนนสายแยกสายทางเทศบาลตาํบลบางกระส ัน้ - บ.เชียงรากนอ้ย 
(ตอนอยุธยา) อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา 1.200 กม. 19,800,000             บาท
(23) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางหา้รอ้ย อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
3.380 กม. 33,800,000             บาท
(24) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.มหานาม อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 
2.000 กม. 20,000,000             บาท
(25) ถนนสายแยก ทล.3454 - บ.สาวรอ้งไห ้อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 
1.500 กม. 16,000,000             บาท
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(26) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นํา้ซบั อ.พฒันานิคม จ.ลพบรุ ี
2.300 กม. 22,000,000             บาท
(27) ถนนสายแยก ทล.3027 - วดัพรหมมาสตร ์อ.ท่าวุง้ จ.ลพบรุี 
1.700 กม. 14,300,000             บาท
(28) ถนนสายแยก ทล.3333 - บ.นํา้ซบั อ.เมอืง จ.ลพบรุี 1.000 กม. 11,200,000             บาท
(29) ถนนสายแยก ทช.ลบ.2134 - บ.โคง้รถไฟ อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 
3.000 กม. 22,000,000             บาท
(30) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ดงพลบั อ.โคกสาํโรง จ.ลพบรุี 3.775 กม. 17,000,000             บาท
(31) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.หนองสรวง อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุี 
2.000 กม. 16,780,000             บาท
(32) ถนนสายแยก ทล.309 - แยก ทล.3032 อ.ท่าชา้ง จ.สงิหบ์รุ ี
2.137 กม. 19,500,000             บาท
(33) ถนนสายแยก ทล.32 - แยก ทล.3283 อ.เมอืง จ.สงิหบ์รุี 
2.229 กม. 19,000,000             บาท
(34) ถนนสายแยก ทล.311 - แยก ทล.3273 (ตอนสงิหบ์รุี) อ.อนิทรบ์รุ ี
จ.สงิหบ์รุี 1.690 กม. 15,000,000             บาท
(35) ถนนสายแยก ทล.1 (กม.ที ่274+030) - แยก ทล.1 (กม.ที ่297+495) 
อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 1.500 กม. 14,290,000             บาท
(36) ถนนสายแยก ทล.3211 - แยก ทช.ชน.5016 อ.หนัคา จ.ชยันาท 
1.500 กม. 12,710,000             บาท
(37) ถนนสายแยก ทล.3212 - บ.หวัหวา้ อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท 
1.500 กม. 10,820,000             บาท
(38) ถนนสายแยก ทช.ชน.4010 - แยก ทช.ชน.5016 
อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 1.500 กม. 11,072,000             บาท
(39) ถนนสายแยก ทล.3224 - บ.แสลงพนั อ.วงัม่วง จ.สระบรุ ี
2.700 กม. 20,000,000             บาท
(40) ถนนสายแยก ทล.2273 - บ.เหมอืนฝนั อ.วงัม่วง จ.สระบรุี 
2.500 กม. 15,000,000             บาท
(41) ถนนสายเลยีบเขือ่นป่าสกัชลสทิธ์ิฝัง่ซา้ย (ตอนสระบรุ)ี 
อ.วงัม่วง จ.สระบรุี 2.500 กม. 20,000,000             บาท
(42) ถนนสายแยก ทล.3222 - บ.บใุหญ่ อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี
2.300 กม. 15,640,000             บาท
(43) ถนนสายแยก ทล.3520 - บ.หนองศรีบญุ อ.หนองแค จ.สระบรุ ี
1.200 กม. 10,000,000             บาท
(44) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.โคกดนิแดง อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 
2.145 กม. 12,800,000             บาท
(45) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โคกกระต่าย อ.หนองแค จ.สระบรุี 
1.500 กม. 18,000,000             บาท
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(46) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตนีโนนเหนือ อ.พระพทุธบาท จ.สระบรุ ี
2.050 กม. 16,000,000             บาท
(47) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.กระบกคู่ อ.เกาะจนัทร ์จ.ชลบรุ ี
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(48) ถนนสายแยก ถนน อบต.เขาไมแ้กว้ - บ.เขามะพูด 
อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 1.900 กม. 19,950,000             บาท
(49) ถนนสายแยก ทล.3245 - บ.ศรเีจริญทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรุี 
2.300 กม. 20,000,000             บาท
(50) ถนนสายแยก ทล.7 - บ.โป่งสะเก็ด อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 
1.625 กม. 10,120,000             บาท
(51) ถนนสายแยก ทล.331 - บ.โป่งหนิ อ.พนสันิคม จ.ชลบรุี 
2.000 กม. 11,500,000             บาท
(52) ถนนสายแยก ทล.3401 - บ.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบรุ ี
3.000 กม. 19,500,000             บาท
(53) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.พลูตาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 
3.300 กม. 19,800,000             บาท
(54) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.เก่า อ.พานทอง จ.ชลบรุี 1.594 กม. 29,000,000             บาท
(55) ถนนสายแยก ทล.315 - บ.ไร่ อ.พนสันิคม จ.ชลบรุี 2.720 กม. 18,500,000             บาท
(56) ถนนสายแยก ทล.3574 - บ.เฉลมิลาภ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 
4.025 กม. 18,500,000             บาท
(57) ถนนสายแยก ทล.3240 - บ.โรงโป๊ะ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 
1.800 กม. 11,500,000             บาท
(58) ถนนเชิงลาดสะพานบางสระเกา้ อ.แหลมสงิห ์จ.จนัทบรุี 
2.000 กม. 10,400,000             บาท
(59) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.วงัแซม้ อ.เมอืง จ.จนัทบรุี 1.000 กม. 18,000,000             บาท
(60) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ทุ่งตาอนิ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จนัทบรุี 
0.936 กม. 18,500,000             บาท
(61) ถนนสาย บ.คลองมะล ิ- บ.ตกพรม อ.มะขาม จ.จนัทบรุี 3.150 กม. 17,199,000             บาท
(62) ถนนสายแยก ทล.344 - บ.เขาตลาด อ.แกลง จ.ระยอง 2.000 กม. 14,800,000             บาท
(63) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองสนม อ.เมอืง จ.ระยอง 
2.000 กม. 35,000,000             บาท
(64) ถนนสายแยก ทล.3143 - บ.หนองบวั อ.บา้นค่าย จ.ระยอง 
1.130 กม. 40,000,000             บาท
(65) ถนนสายแยก ทล.3139 - บ.เกษตรศิร ิอ.เมอืง จ.ระยอง 3.787 กม. 28,000,000             บาท
(66) ถนนสาย บ.ท่าเรือจา้ง - บ.เนินตาแมว อ.เมอืง จ.ตราด 0.700 กม. 33,700,000             บาท
(67) ถนนสายแยก ทล.3157 - บ.ทุ่งไก่ดกั อ.เมอืง จ.ตราด 1.700 กม. 15,000,000             บาท
(68) ถนนสายแยก ทล.3 - บ.เขานอ้ย อ.เมอืง จ.ตราด 3.000 กม. 23,580,000             บาท
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(69) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บอ่นอก อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
2.180 กม. 20,000,000             บาท
(70) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนิเทนิ อ.เมอืง จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
5.000 กม. 50,000,000             บาท
(71) ถนนสายแยก ทล.37 - บ.หนองขอน อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
5.750 กม. 60,000,000             บาท
(72) ถนนสายแยก ทล.37 - บ.วงัข่อย อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์
2.600 กม. 20,000,000             บาท
(73) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.จะโปรง อ.หนองหญา้ปลอ้ง จ.เพชรบรุี 
5.000 กม. 28,000,000             บาท
(74) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอาํ จ.เพชรบรุี 4.500 กม. 33,750,000             บาท
(75) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หนองสลดิ อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบรุ ี
0.700 กม. 30,000,000             บาท
(76) ถนนสายแยก ทช.รบ.4002 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบรุี 
2.650 กม. 25,100,000             บาท
(77) ถนนสายแยก ทล.3087 - บ.เนินสูง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ี3.500 กม. 22,500,000             บาท
(78) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.สีแ่ยกหนองไผ่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุี 
1.980 กม. 19,990,000             บาท
(79) ถนนสายแยก ทล.3336 - บ.รางนายรอ้ย อ.ดาํเนินสะดวก 
จ.ราชบรุี 0.500 กม. 21,000,000             บาท
(80) ถนนสายแยก ทล.3206 - บ.หนองโก อ.ปากท่อ จ.ราชบรุี 
2.600 กม. 31,800,000             บาท
(81) ถนนสายแยก ทล.3236 - บ.ตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบรุ ี
3.200 กม. 21,000,000             บาท
(82) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองพนัจนัทร ์อ.เมอืง จ.ราชบรุี 
3.200 กม. 21,000,000             บาท
(83) ถนนสายแยก ทล.325 - บ.พกิุลทอง อ.เมอืง จ.ราชบรุี 
2.600 กม. 42,500,000             บาท
(84) ถนนสายแยก ทช.สค.2055 - บ.คลองกก อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
0.408 กม. 15,000,000             บาท
(85) ถนนสายแยก ทล.35 - เมอืงสมทุรสงคราม อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม 
0.600 กม. 29,000,000             บาท
(86) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.หนองนกไข่ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 
1.870 กม. 25,000,000             บาท
(87) ถนนสายแยก ทล.35 - บ.พนัทา้ยนรสงิห ์อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 
1.500 กม. 24,000,000             บาท
(88) ถนนสายแยก ทล.3091 - บ.ดอนไก่ด ีอ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 
0.530 กม. 13,000,000             บาท
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(89) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแม่นํา้ชี ท่านกโง ่บา้นหนองปลาป่ึง 
อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ1.730 กม. 22,500,000             บาท
(90) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เขวา้ อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภมู ิ1.500 กม. 18,010,000             บาท
(91) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถติ จ.ชยัภมู ิ
1.750 กม. 13,190,000             บาท
(92) ถนนสายแยก ทล.2055 - แยก ทช.ชย.2004 อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
1.500 กม. 11,250,000             บาท
(93) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
2.000 กม. 15,000,000             บาท
(94) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตัรุสั จ.ชยัภมู ิ1.400 กม. 10,500,000             บาท
(95) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อ.บา้นเขวา้ จ.ชยัภมู ิ
1.300 กม. 15,000,000             บาท
(96) ถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จตัรุสั จ.ชยัภมู ิ
2.000 กม. 15,000,000             บาท
(97) ถนนสายแยก ทล.2037 - บ.หว้ยยางดาํ อ.เกษตรสมบูรณ ์
จ.ชยัภมู ิ2.000 กม. 15,000,000             บาท
(98) ถนนสายแยก ทล.201 - แยก ทล.2389 อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
1.250 กม. 11,875,000             บาท
(99) ถนนสายแยก ทล.205 - อ่างเก็บนํา้ลาํคนัฉู อ.บาํเหน็จณรงค ์
จ.ชยัภมู ิ2.000 กม. 15,000,000             บาท
(100) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มลาํนํา้สะแทด บ.ดอนเมอืง อ.คง 
จ.นครราชสมีา 3.900 กม. 28,050,000             บาท
(101) ถนนสายแยก ทล.2166 - อาํเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 
3.500 กม. 35,000,000             บาท
(102) ถนนสายแยก ทล.2175 - บ.ผกักาดหญา้ อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 
2.600 กม. 28,000,000             บาท
(103) ถนนสายแยก ทล.2148 - บ.ปะคาํ อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 
2.000 กม. 45,000,000             บาท
(104) ถนนสายแยก ทล.2285 - บ.หนองบวัวง อ.เมอืงยาง จ.นครราชสมีา
1.864 กม. 30,000,000             บาท
(105) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองเสอืบอง อ.ครบรุี จ.นครราชสมีา 
1.500 กม. 14,030,000             บาท
(106) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.คลองสะทอ้น อ.วงันํา้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 1.800 กม. 20,040,000             บาท
(107) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.บะใหญ่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา 
2.000 กม. 22,000,000             บาท
(108) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.ดอน อ.เทพารกัษ ์จ.นครราชสมีา 
2.000 กม. 22,000,000             บาท
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(109) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เจริญผล อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา 
2.300 กม. 25,000,000             บาท
(110) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เตยกระโตน อ.ประทาย จ.นครราชสมีา 
3.065 กม. 17,000,000             บาท
(111) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.หนองยาว อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 
2.200 กม. 24,000,000             บาท
(112) ถนนสายแยก ทล.2226 - อาํเภอหว้ยแถลง อ.หว้ยแถลง 
จ.นครราชสมีา 3.500 กม. 38,000,000             บาท
(113) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.เฉลยีง อ.ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 
1.200 กม. 13,000,000             บาท
(114) ถนนสายแยก ทล.2384 - บ.คูเมอืง อ.คง จ.นครราชสมีา 
1.735 กม. 19,000,000             บาท
(115) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองหวัฟาน อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 
3.000 กม. 33,000,000             บาท
(116) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ท่าชา้ง อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา 
6.000 กม. 39,070,000             บาท
(117) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกสูง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 2.231 กม. 25,000,000             บาท
(118) ถนนสาย บ.ดอนขนุสนิท - บ.ตะครอ้ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 
2.000 กม. 13,000,000             บาท
(119) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ตะแกรง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา 
3.200 กม. 20,060,000             บาท
(120) ถนนสายแยก ทช.นม.4035 - บ.หนองไผ่ อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 
3.850 กม. 20,030,000             บาท
(121) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.สคีิ้ว อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 2.000 กม. 22,000,000             บาท
(122) ถนนสายแยก ทล.205 - บ.สาํโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมีา 
3.000 กม. 30,000,000             บาท
(123) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หวัถนน อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา 
1.570 กม. 18,000,000             บาท
(124) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พมิาย อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 
3.000 กม. 30,000,000             บาท
(125) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค ์อ.วงันํา้เขยีว 
จ.นครราชสมีา 2.400 กม. 35,000,000             บาท
(126) ถนนสายแยก ทช.บร.3070 - บ.บมุะค่า อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์
6.000 กม. 50,000,000             บาท
(127) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.กระสงั อ.กระสงั จ.บรุีรมัย ์
2.450 กม. 30,000,000             บาท
(128) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมอืง อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์
1.250 กม. 21,000,000             บาท
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(129) ถนนสายอาํเภอนาโพธ์ิ - บ.หนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ จ.บรุีรมัย ์
1.350 กม. 23,000,000             บาท
(130) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์
1.200 กม. 20,000,000             บาท
(131) ถนนสายแยก ทล.2117 - บ.ละหานทราย อ.ละหานทราย 
จ.บรุีรมัย ์1.250 กม. 21,000,000             บาท
(132)  ถนนสายแยก ทล.348 - บ.หนองแช่ไม ้อ.ละหานทราย 
จ.บรุีรมัย ์6.000 กม. 60,000,000             บาท
(133) ถนนสายแยก ทล.218 - บ.กุง อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์1.500 กม. 16,500,000             บาท
(134) ถนนสายแยก ทล.2378 - บ.หว้ยราช อ.หว้ยราช จ.บรุีรมัย ์
1.400 กม. 15,000,000             บาท
(135) ถนนสายแยก ทช.บร.4013 - บ.กรวด อ.บา้นกรวด จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
(136) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกเมอืง อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์
1.000 กม. 12,000,000             บาท
(137) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.โนนจาํปา อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์
1.900 กม. 21,000,000             บาท
(138) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.โนนแดง อ.หนองหงส ์จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,800,000             บาท
(139) ถนนสายแยก ทล.218 - อ่างเก็บนํา้หว้ยจระเขม้าก อ.เมอืง 
จ.บรุีรมัย ์1.500 กม. 20,000,000             บาท
(140) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกกระชาย อ.บา้นกรวด จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
(141) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โคกสวา่ง อ.หนองหงส ์จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,800,000             บาท
(142) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.ตูมใหญ่ อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
(143) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.หนองนํา้ขุ่น อ.ปะคาํ จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,800,000             บาท
(144) ถนนสายแยก ทล.2445 - บ.โคกขมิ้น อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์
1.250 กม. 13,700,000             บาท
(145) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.โนนสวรรค ์อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
(146) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หนองขวาง อ.บา้นด่าน จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
(147) ถนนสายแยก ทล.2166 - บ.หนองหวา้ อ.หนองกี่ จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 16,500,000             บาท
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(148) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.ตูบชา้ง อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(149) ถนนสายแยก ทล.224 - บ.ไร่สมบูรณ ์อ.ปะคาํ จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(150) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.หนองเกา้ข่า อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์
1.000 กม. 11,000,000             บาท
(151) ถนนสายแยก ทล.2074 - บ.แคนดง อ.แคนดง จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(152) ถนนสายแยก ทช.บร.5024 - บ.นาเหลก็ อ.นาโพธิ์ จ.บรุีรมัย ์
1.500 กม. 15,000,000             บาท
(153) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.หวัฝาย อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์1.500 กม. 15,000,000             บาท
(154) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.โกรกขี้หนู อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์
1.100 กม. 12,000,000             บาท
(155) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์
2.000 กม. 20,000,000             บาท
(156) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บรุีรมัย ์
1.900 กม. 21,000,000             บาท
(157) ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.อาโพน อ.ศีขรภมู ิจ.สุรนิทร ์
3.000 กม. 21,000,000             บาท
(158) ถนนสายแยก ทล.2081 - บ.ไพรขลา อ.ชมุพลบรุ ีจ.สุรินทร ์
3.500 กม. 20,050,000             บาท
(159) ถนนสายอ่างเก็บนํา้หว้ยเสนง - บ.ละเอาะ อ.เมอืง จ.สุรินทร ์
3.700 กม. 33,140,000             บาท
(160) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.เมอืงลงี อ.จอมพระ จ.สุรนิทร ์
4.000 กม. 20,010,000             บาท
(161) ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.กระวนั อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์
2.000 กม. 13,000,000             บาท
(162) ถนนสายแยก ทล.2334 - บ.หนองดุม อ.ศีขรภมู ิจ.สุรินทร ์
1.800 กม. 16,000,000             บาท
(163) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ปอยเดริ อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์1.500 กม. 17,000,000             บาท
(164) ถนนสายแยก ทล.2328 - บ.นาสนวน อ.บวัเชด จ.สุรนิทร ์
3.500 กม. 25,860,000             บาท
(165) ถนนสายแยก ทล.2076 - บ.บอุาไร อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร ์2.100 กม. 18,250,000             บาท
(166) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแสง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
2.637 กม. 21,220,000             บาท
(167) ถนนสายแยก ทล.2062 - บ.เหลา่นาด ีอ.มญัจาคีร ีจ.ขอนแก่น 
1.320 กม. 13,360,000             บาท
(168) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.สาํราญ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 1.185 กม. 13,497,000             บาท
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(169) ถนนสายแยก ทล.2228 - บ.ทพิยโ์สด อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 
1.410 กม. 15,870,000             บาท
(170) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.แกง้ครอ้ อ.มญัจาคีร ีจ.ขอนแก่น 
2.250 กม. 21,000,000             บาท
(171) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองแขม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
2.120 กม. 12,720,000             บาท
(172) ถนนสายแยก ทล.2109 - บ.เขาสวนกวาง อ.อบุลรตัน ์จ.ขอนแก่น 
3.740 กม. 20,379,000             บาท
(173) ถนนสายแยก ทช.ขก.4003 - บ.หนองกุง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น 2.086 กม. 12,516,000             บาท
(174) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.โนนสงา่ อ.นํา้พอง จ.ขอนแก่น 
3.425 กม. 32,650,000             บาท
(175) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.โคกกลาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
2.000 กม. 12,000,000             บาท
(176) ถนนสายแยก ทล.2440 - บ.บง อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 
2.498 กม. 17,486,000             บาท
(177) ถนนสายแยก ทล.2188 - มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 3.800 กม. 29,000,000             บาท
(178) ถนนสายแยก ทล.207 - บ.นาเชือก (ตอนมหาสารคาม) 
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 3.500 กม. 29,000,000             บาท
(179) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน อ.บรบอื จ.มหาสารคาม 
7.150 กม. 59,000,000             บาท
(180) ถนนสายแยก ทล.219 - บ.นาโพธิ์ อ.ยางสสุีราช จ.มหาสารคาม 
1.600 กม. 10,000,000             บาท
(181) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ดงคร ัง่ใหญ่ อ.เกษตรวสิยั จ.รอ้ยเอด็ 
2.600 กม. 18,700,000             บาท
(182) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มลาํหว้ยพงุใหญ่ อ.หนองพอก จ.รอ้ยเอด็ 
4.000 กม. 29,000,000             บาท
(183) ถนนเชิงลาดสะพานแสนสุข - ยโสธร (ตอนรอ้ยเอด็) อ.พนมไพร 
จ.รอ้ยเอด็ 2.073 กม. 16,000,000             บาท
(184) ถนนเชิงลาดสะพานคอ้เหนือ - นางาม (ตอนรอ้ยเอด็) อ.เสลภมู ิ
จ.รอ้ยเอด็ 2.210 กม. 17,900,000             บาท
(185) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.บวัคาํ อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอด็ 
3.000 กม. 35,000,000             บาท
(186) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.ชูชาต ิอ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอด็ 
3.000 กม. 30,000,000             บาท
(187) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.โพนทราย อ.สุวรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(188) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.หนองผกัตบ อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 
2.550 กม. 13,500,000             บาท
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(189) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.หนองบวั อ.สุวรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 
4.540 กม. 30,000,000             บาท
(190) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ดนิดาํ อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 2.160 กม. 29,000,000             บาท
(191) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.โคกส ีอ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 
2.000 กม. 12,300,000             บาท
(192) ถนนสายแยก ทช.รอ.4007 - บ.เหลา่นอ้ย อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 
2.115 กม. 12,700,000             บาท
(193) ถนนสายแยก ทช.รอ.4029 - บ.หนองบวั อ.เมยวด ีจ.รอ้ยเอด็ 
1.800 กม. 11,000,000             บาท
(194) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.โป่งศรีโทน อ.เอราวณั จ.เลย 
3.000 กม. 14,500,000             บาท
(195) ถนนสายแยก ทล.2138 - บ.หว้ยพอด อ.เมอืง จ.เลย 
2.100 กม. 14,600,000             บาท
(196) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วงัสะพงุ จ.เลย 
2.400 กม. 16,400,000             บาท
(197) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.สงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 
2.400 กม. 14,500,000             บาท
(198) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าลี ่อ.ท่าลี ่จ.เลย 1.800 กม. 13,300,000             บาท
(199) ถนนสายแยก ทล.2400 - บ.เหมอืงแบง่ อ.เอราวณั จ.เลย 
3.000 กม. 15,000,000             บาท
(200) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซาํแซง อ.ภเูรือ จ.เลย 1.600 กม. 10,320,000             บาท
(201) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ไร่สสุีก อ.เสนางคนิคม จ.อาํนาจเจริญ 
1.900 กม. 19,800,000             บาท
(202) ถนนสายแยก ทล.202 - อ.เสนางคนิคม อ.เมอืง จ.อาํนาจเจริญ 
2.414 กม. 25,600,000             บาท
(203) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.โพนขวาว อ.หวัตะพาน จ.อาํนาจเจริญ 
0.970 กม. 12,600,000             บาท
(204) ถนนสายแยก ทล.2227 - บ.โพธิ์ อ.มหาชนะชยั จ.ยโสธร 
1.800 กม. 12,870,000             บาท
(205) ถนนสายแยก ทล.2116 - บ.กดุแห่ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 
1.800 กม. 12,800,000             บาท
(206) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.ทรายมลู อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1.800 กม. 12,560,000             บาท
(207) ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.หนองนาคาํ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร 
1.600 กม. 12,000,000             บาท
(208) ถนนสายแยก ทล.2050 - บ.นาด ีอ.ดอนมดแดง จ.อบุลราชธานี 
1.700 กม. 10,000,000             บาท
(209) ถนนสายแยก ทช.อบ.2010 - บ.กระแอกนอ้ย อ.สาํโรง 
จ.อุบลราชธานี 2.600 กม. 13,000,000             บาท
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(210) ถนนสายแยก ทล.104 - เทศบาลเมอืงกาํแพงเพชร อ.เมอืง 
จ.กาํแพงเพชร 4.200 กม. 29,400,000             บาท
(211) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.มอสมบูรณ ์อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 
2.175 กม. 23,800,000             บาท
(212) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.บอ่ทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พจิติร 
3.050 กม. 18,200,000             บาท
(213) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.วงัทรายพูน อ.วงัทรายพูน จ.พจิติร 
3.075 กม. 16,000,000             บาท
(214) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมอืง จ.พจิติร 
2.850 กม. 13,140,000             บาท
(215) ถนนสายแยก ทล.111 - บ.เนินสมอ อ.เมอืง จ.พจิติร 
3.125 กม. 14,600,000             บาท
(216) ถนนสายแยก ทล.1070 - บ.ท่าบวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 
2.850 กม. 20,700,000             บาท
(217) ถนนสาย บ.ตลาดใหม่ป่าผาก - บ.บอ่นํา้เยน็ อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 
2.330 กม. 14,500,000             บาท
(218) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.ประดาหกั อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 
3.500 กม. 25,000,000             บาท
(219) ถนนสายแยก ทล.3013 - บ.ประดู่ยนื อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี 
2.500 กม. 18,000,000             บาท
(220) ถนนสายแยก ทล.1065 - บ.ลานตาบวั อ.บางระกาํ จ.พษิณุโลก 
4.150 กม. 26,500,000             บาท
(221) ถนนสายแยก ทล.1275 - บ.คลองชา้ง อ.วดัโบสถ ์จ.พษิณุโลก 
4.475 กม. 28,790,000             บาท
(222) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.สะพานหนิ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 
3.500 กม. 20,000,000             บาท
(223) ถนนสายแยก ทล.1310 - บ.โปร่งนก อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 
3.075 กม. 18,500,000             บาท
(224) ถนนสายแยก ทล.113 - บ.วงัชะนาง อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ ์
6.200 กม. 40,000,000             บาท
(225) ถนนสายแยก ทล.2275 - บ.ซบัตะแบก อ.วเิชียรบรุี จ.เพชรบูรณ ์
3.020 กม. 30,000,000             บาท
(226) ถนนสายแยก ทล.1180 - บ.ดงจนัทร ์อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 
1.725 กม. 12,400,000             บาท
(227) ถนนสายแยก ทล.1177 - บ.หว้ยไม ้อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 
3.000 กม. 14,100,000             บาท
(228) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรีบวับาน (ตอนเชียงใหม่) 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2.000 กม. 15,000,000             บาท
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(229) ถนนสายแยก ทล.107 - บ.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
2.100 กม. 20,000,000             บาท
(230) ถนนสายแยก ทช.ลป.4007 - ดอยม่อนไก่แจ ้อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 
1.700 กม. 12,000,000             บาท
(231) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.อว้น อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 2.000 กม. 14,000,000             บาท
(232) ถนนสายแยก ทล.4112 - นํา้ตกจาํปูน อ.ละแม จ.ชมุพร 
1.500 กม. 12,900,000             บาท
(233) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแม่นํา้ชุมพร อ.เมอืง จ.ชุมพร 
2.250 กม. 15,900,000             บาท
(234) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
3.650 กม. 28,200,000             บาท
(235) ถนนเชิงลาดสะพานคลองกะปาง - บ.สมสรร อ.บางขนั 
จ.นครศรีธรรมราช 2.460 กม. 21,730,000             บาท
(236) ถนนเชิงลาดสะพานบา้นหว้ยนาง - บ.ควนแบก 
(ตอนนครศรีธรรมราช) อ.บางขนั จ.นครศรีธรรมราช 1.380 กม. 13,690,000             บาท
(237) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
5.150 กม. 22,800,000             บาท
(238) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ทุ่งสา้น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
7.200 กม. 37,100,000             บาท
(239) ถนนแยก ทล.41 - บ.โคกคราม อ.ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรีธรรมราช 
4.000 กม. 37,250,000             บาท
(240) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.วดัควน อ.ละอุ่น จ.ระนอง 2.225 กม. 16,500,000             บาท
(241) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กระนยั อ.กระบรุี จ.ระนอง 1.450 กม. 15,500,000             บาท
(242) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มคลองหมนุ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎรธ์านี 
1.715 กม. 13,300,000             บาท
(243) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธ์านี 
1.400 กม. 10,500,000             บาท
(244) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ปากทุ่ง อ.เทพา จ.สงขลา 2.000 กม. 20,000,000             บาท
(245) ถนนสายแยก ทล.4085 - บ.คูหา อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา 3.000 กม. 30,000,000             บาท
(246) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.ทุ่งหวงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2.025 กม. 20,000,000             บาท
(247) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.เมอืง จ.สงขลา 1.500 กม. 15,000,000             บาท
(248) ถนนสายแยก ทล.408 - บ.ชุมพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา 2.175 กม. 15,268,000             บาท
(249) ถนนสายแยก ทช.สข.4037 - บ.เขานุย้ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
4.500 กม. 31,000,000             บาท
(250) ถนนสายแยก ทช.สข.4047 - อ่างเก็บนํา้คลองหลา 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 3.000 กม. 21,000,000             บาท

741



(251) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ควนขี้แรด อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
1.650 กม. 20,500,000             บาท
(252) ถนนสายแยก ทช.สต.3007 - บ.เหนือคลอง อ.มะนงั จ.สตูล 
2.325 กม. 12,500,000             บาท
(253) ถนนสายแยก ทล.3481 - บ.หวัไทร อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 
1.200 กม. 13,300,000             บาท
(254) ถนนเชิงลาดสะพานมติรภาพบา้นย่านรี อ.กบนิทรบ์รุ ีจ.ปราจนีบรุี 
1.820 กม. 17,290,000             บาท
(255) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.คลองหวักรด อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 1.764 
กม. 12,830,000             บาท
(256) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.โปร่งใหญ่ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 
2.100 กม. 28,800,000             บาท
(257) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 
2.000 กม. 17,870,000             บาท
(258) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.คีร ีอ.ศรีมโหสถ จ.ปราจนีบรุี 1.767 กม. 14,970,000             บาท
(259) ถนนสายแยก ทล.319 - บ.อนิทนิล อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี 2.065 กม. 14,455,000             บาท
(260) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ชะอม อ.บา้นนา จ.นครนายก 0.650 กม. 28,000,000             บาท
(261) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.บางไพล อ.เมอืง จ.นครนายก 
3.000 กม. 48,000,000             บาท
(262) ถนนสายแยก ทช.สก.2002 - บ.หนองตะเคียนบอน อ.วฒันานคร 
จ.สระแกว้ 2.185 กม. 13,320,000             บาท
(263) ถนนสายแยก ทล.3198 - บ.หนองแวง อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 
2.866 กม. 24,730,000             บาท
(264) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.บอ่ลูกรงั อ.วงันํา้เยน็ จ.สระแกว้ 
2.000 กม. 11,800,000             บาท
(265) ถนนสายแยก ทล.359 - บ.ไทรทอง อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
5.600 กม. 34,160,000             บาท
(266) ถนนสายแยก ทล.3384 - บ.นิคมสงเคราะห ์อ.อรญัประเทศ 
จ.สระแกว้ 2.670 กม. 18,410,000             บาท
(267) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.ทบัเซยีม อ.โคกสูง จ.สระแกว้ 
2.279 กม. 19,130,000             บาท
(268) ถนนสายแยก ทล.3067 - บ.ด่านชยัพฒันา อ.วงันํา้เยน็ 
จ.สระแกว้ 2.000 กม. 11,800,000             บาท
(269) ถนนสายเเยก ทช.พท.1010 - บ.ขนั อ.ศรีนครินทร ์จ.พทัลุง 
2.789 กม. 21,000,000             บาท
(270) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร ์จ.พทัลุง 2.990 กม. 21,528,000             บาท
(271) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ทุ่งนาชี อ.เมอืง จ.พทัลุง 3.450 กม. 24,840,000             บาท
(272) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนกุฎ อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 2.101 กม. 15,127,000             บาท
(273) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ในสระ อ.เมอืง จ.กระบี ่2.500 กม. 19,700,000             บาท
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(274) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.กอตง อ.เขาพนม จ.กระบี ่3.000 กม. 27,500,000             บาท
(275) ถนนสายแยก ทล.44 - บ.เขาแกว้ อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่
0.700 กม. 13,660,000             บาท
(276) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.มะม่วงเอน อ.เขาพนม จ.กระบี ่
3.000 กม. 24,000,000             บาท
(277) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแม่นํา้ตรงั (อา้ยเตง็ - วงัหนิ) อ.รษัฎา 
จ.ตรงั 2.380 กม. 21,110,000             บาท
(278) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มแม่นํา้ตรงั (สะพานท่าเตยีน) 
อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 0.600 กม. 11,840,000             บาท
(279) ถนนสายแยก ทล.404 - บ.ทุ่งยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั 
6.000 กม. 46,800,000             บาท
(280) ถนนสายแยก ทล.4046 - บ.หาดปากเมง อ.สเิกา จ.ตรงั 
1.500 กม. 22,500,000             บาท
(281) ถนนสายแยก ทล.402 - บ.ไร่ด่าน อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 1.265 กม. 14,420,000             บาท
(282) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยป่ง บ.ป่งไฮ - บ.ท่าชา้ง อ.เซกา 
จ.บงึกาฬ 2.572 กม. 20,900,000             บาท
(283) ถนนสายแยก ทล.2026 - บ.หนองตนีเผอืก อ.เซกา จ.บงึกาฬ 
3.750 กม. 30,000,000             บาท
(284) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคาํแคน อ.เซกา จ.บงึกาฬ 
4.000 กม. 30,000,000             บาท
(285) ถนนสายแยก ทล.2095 - บ.ดอนอุดม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
4.040 กม. 49,900,000             บาท
(286) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
4.000 กม. 30,000,000             บาท
(287) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาเจริญ อ.เมอืง จ.บงึกาฬ 
4.000 กม. 30,000,000             บาท
(288) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซมิ อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 
2.450 กม. 17,580,000             บาท
(289) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.เจริญสุข (ตอนหนองคาย) 
อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย 1.500 กม. 10,540,000             บาท
(290) ถนนสายแยก ทช.นค.3009 - บ.สรา้งคอม (ตอนหนองคาย) 
อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย 2.200 กม. 15,700,000             บาท
(291) ถนนสายแยก ทล.211 - บ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย 
2.500 กม. 18,000,000             บาท
(292) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองสองหอ้ง อ.เมอืง จ.หนองคาย 
2.000 กม. 14,000,000             บาท
(293) ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สรา้งเสีย่น อ.เมอืง จ.หนองบวัลาํภ ู
3.500 กม. 21,000,000             บาท
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(294) ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สรา้งเสีย่น อ.ศรีบญุเรือง 
จ.หนองบวัลาํภ ู2.500 กม. 15,000,000             บาท
(295) ถนนเชิงลาดสะพานขา้มหว้ยหลวง - บ.ดอนขี้เหลก็ อ.บา้นดุง 
จ.อุดรธานี 2.260 กม. 10,500,000             บาท
(296) ถนนเชิงลาดสะพานรวมใจขา้มหว้ยหลวง - บ.ดงบงั อ.สรา้งคอม 
จ.อุดรธานี 2.000 กม. 11,000,000             บาท
(297) ถนนสายแยก ทล.2023 - บ.หนองเรือ อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี 
2.850 กม. 15,000,000             บาท
(298) ถนนสายแยก ทล.2350 - บ.โนนม่วง อ.กู่แกว้ จ.อดุรธานี 
2.500 กม. 15,000,000             บาท
(299) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.ไชยวานนอ้ย อ.เมอืง จ.อดุรธานี 
3.000 กม. 13,000,000             บาท
(300) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.สามพรา้ว อ.เมอืง จ.อดุรธานี 3.000 กม. 11,900,000             บาท
(301) ถนนสายแยก ทช.อด.4066 - บ.บอ่ปทัม ์อ.พบูิลยร์กัษ ์จ.อดุรธานี 
3.000 กม. 11,900,000             บาท
(302) ถนนสายแยก ทล.2096 - บ.สรา้งคอม อ.บา้นดุง จ.อดุรธานี 
3.000 กม. 13,000,000             บาท
(303) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.เพญ็ อ.เพญ็ จ.อดุรธานี 3.000 กม. 10,000,000             บาท
(304) ถนนสายแยก ทล.2410 - บ.นาบวั อ.เมอืง จ.อดุรธานี 3.000 กม. 15,000,000             บาท
(305) ถนนสายแยก ทล.2289 - บ.แหลมทอง อ.วงัสามหมอ จ.อุดรธานี 
2.910 กม. 10,000,000             บาท
(306) ถนนสายแยก ทล.2393 - บ.ศรีธาต ุอ.ศรีธาต ุจ.อดุรธานี 
5.930 กม. 16,500,000             บาท
(307) ถนนสายแยก ทล.2318 - บ.ผกัแวน่ อ.ทุ่งฝน จ.อดุรธานี 
3.000 กม. 11,000,000             บาท
(308) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์
1.190 กม. 16,423,000             บาท
(309) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.หนองแปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์
1.000 กม. 11,330,000             บาท
(310) ถนนสายแยก ทล.2039 - บ.กระบาก อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์
0.900 กม. 10,760,000             บาท
(311) ถนนสายแยก ทล.12 - อาํเภอดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสนิธุ ์
1.900 กม. 21,585,000             บาท
(312) ถนนสายแยก ทล.2336 - บ.โคกศรี อ.นามน จ.กาฬสนิธุ ์
1.175 กม. 12,700,000             บาท
(313) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.โพธ์ิศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์
1.646 กม. 15,867,000             บาท
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(314) ถนนสายแยก ทล.2416 - บ.กุดโดน อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ ์
0.975 กม. 14,677,000             บาท
(315) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถ่อน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
3.500 กม. 20,500,000             บาท
(316) ถนนสายแยก ทช.นพ.3004 - บ.หนองสมิ อ.นาทม จ.นครพนม 
2.900 กม. 20,500,000             บาท
(317) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.หนองแคน อ.นิคมคาํสรอ้ย 
จ.มกุดาหาร 1.510 กม. 14,290,000             บาท
(318) ถนนสายแยก ทล.2287 - บ.สานแว ้อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 
0.900 กม. 12,340,000             บาท
(319) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.นาโพธิ์ อ.เมอืง จ.มกุดาหาร 
0.875 กม. 12,300,000             บาท
(320) ถนนเชิงลาดสะพานโพนแพงสายสมัพนัธ ์อ.อากาศอาํนวย 
จ.สกลนคร 1.821 กม. 13,400,000             บาท
(321) ถนนเชิงลาดสะพานมติรภาพดงเหนือขา้มแม่นํา้สงคราม 
อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 2.580 กม. 14,500,000             บาท
(322) ถนนเชิงลาดสะพานบา้นท่ากอก อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร 
4.050 กม. 25,000,000             บาท
(323) ถนนสายแยก ทล.2094 - บ.ปากยาม อ.อากาศอาํนวย 
จ.สกลนคร 1.000 กม. 15,000,000             บาท
(324) ถนนสายแยก ทล.223 - บ.นาคาํ อ.เมอืง จ.สกลนคร 
4.000 กม. 25,000,000             บาท
(325) ถนนสายแยก ทล.2280 - บ.โคกคอน อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 
2.690 กม. 15,000,000             บาท
(326) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.กุดจอก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
1.335 กม. 10,000,000             บาท
(327) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 
1.863 กม. 11,000,000             บาท
(328) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เหลา่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
2.500 กม. 14,000,000             บาท
(329) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.โนนขมิ้น อ.พงัโคน จ.สกลนคร 
2.000 กม. 10,000,000             บาท
(330) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ออ้มแกว้ อ.โพนนาแกว้ จ.สกลนคร 
1.500 กม. 11,000,000             บาท
(331) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.คาํนอ้ย (ตอนสกลนคร) 
อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร 2.000 กม. 10,000,000             บาท
(332) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.รอ้งหลอด อ.พาน จ.เชียงราย 
2.600 กม. 18,720,000             บาท
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(333) ถนนสายแยก ทล.1016 - บ.ท่าขา้วเปลอืก อ.แม่จนั จ.เชียงราย 
1.725 กม. 14,400,000             บาท
(334) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.หนองเสา อ.เทงิ จ.เชียงราย 
2.000 กม. 19,440,000             บาท
(335) ถนนสายแยก ทล.1126 - บ.แม่ลอยไร่ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
2.600 กม. 18,720,000             บาท
(336) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.เก่า อ.พาน จ.เชียงราย 2.400 กม. 17,280,000             บาท
(337) ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.เกีย๋งเหนือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
2.840 กม. 19,900,000             บาท
(338) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ปาง อ.เมอืง จ.พะเยา 4.000 กม. 26,000,000             บาท
(339) ถนนสายแยก ทล.1251 - บ.ป่าซาง อ.ดอกคาํใต ้จ.พะเยา 
4.500 กม. 29,000,000             บาท
(340) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.ปางป้อม อ.จนุ จ.พะเยา 
3.500 กม. 22,000,000             บาท
(341) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.แม่เยน็ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3.000 กม. 19,500,000             บาท
(342) ถนนสายแยก ทล.1021 - บ.จาํไก่ อ.ดอกคาํใต ้จ.พะเยา 
4.000 กม. 24,000,000             บาท
(343) ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.หว้ยยาง อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบรุี 6.000 กม. 36,000,000             บาท
(344) ถนนสายแยก ทล.324 - บ.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุี 
2.000 กม. 14,000,000             บาท
(345) ถนนสายแยก ทล.323 - บ.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุี 
1.800 กม. 15,000,000             บาท
(346) ถนนสายแยก ทล.3233 - บ.คลองนราภริมย ์อ.นครชยัศรี 
จ.นครปฐม 0.893 กม. 14,800,000             บาท
(347) ถนนสายแยก ทล.346 - บ.พระมอพสิยั อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 1.300 กม. 11,900,000             บาท
(348) ถนนสายแยก ทล.321 - บ.หนองตาล อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
1.300 กม. 15,000,000             บาท
(349) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.องครกัษ ์อ.เมอืง จ.นครปฐม 1.000 กม. 15,000,000             บาท
(350) ถนนสายแยก ทล.3264 - อาํเภออู่ทอง อ.ดอนเจดยี ์จ.สุพรรณบรุ ี
2.500 กม. 23,000,000             บาท
(351) ถนนสายแยก ทล.322 - บ.หนองแต ้อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 
0.220 กม. 10,000,000             บาท
(352) ถนนสายแยก ทล.3365 - บ.ทงึ อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบรุี 
2.200 กม. 22,000,000             บาท
(353) ถนนสายแยก ทล.3032 - บ.สามโก ้อ.สามชุก จ.สุพรรณบรุี 
2.220 กม. 21,500,000             บาท
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(354) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.บอ่ม่วง อ.เดมิบางนางบวช 
จ.สุพรรณบรุี 2.000 กม. 13,500,000             บาท
(355) ถนนสายแยก ทช.สค.3002 - บ.ปลายนา อ.บา้นแพว้ 
จ.สมทุรสาคร 2.700 กม. 40,000,000             บาท
(356) ถนนสายแยก ทล.3004 - อทุยานนกนํา้บงึบอระเพด็ อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค ์2.720 กม. 25,000,000             บาท

กจิกรรมก่อสรา้งโครงข่ายสะพาน 1,285,834,200 บาท
(1) สะพานขา้มคลองหว้ยแรง้ อ.เมอืง จ.ตราด 110 ม. 15,474,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,488,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,340,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,674,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,474,000             บาท

(2) สะพานขา้มหว้ยตะลุย อ.ปราณบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์120 ม. 10,063,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,540,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,877,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,063,000             บาท

(3) สะพานขา้มลาํนํา้กวา้ง อ.เมอืง จ.ยโสธร 80 ม. 6,628,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,680,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,560,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 19,492,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,628,000              บาท

(4) สะพานขา้มหว้ยลาํซอม อ.เดชอุดม จ.อบุลราชธานี 110 ม. 5,322,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,220,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,520,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,378,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,322,000              บาท

(5) สะพานขา้มแม่นํา้ป่าสกั อ.บงึสามพนั จ.เพชรบูรณ ์140 ม. 15,799,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,894,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,480,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,615,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,799,000             บาท

(6) สะพานขา้มคลองชิง อ.กาบงั จ.ยะลา 120 ม. 8,500,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,500,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,500,000              บาท
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(7) สะพานขา้มแม่นํา้ฮี้ อ.เซกา จ.บงึกาฬ 130 ม. 23,411,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 55,100,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,880,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,809,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,411,000             บาท

(8) สะพานขา้มหว้ยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มกุดาหาร 250 ม. 28,323,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,668,800             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,740,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,605,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,323,800             บาท

(9) สะพานขา้มลาํนํา้ยาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 80 ม. 16,192,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,920,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 17,328,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,192,000             บาท

(10) สะพานขา้มหว้ยลาํทราย อ.เมอืง จ.กาญจนบรุ ี130 ม. 12,019,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,219,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,019,000             บาท

(11) สะพานขา้มลาํมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา 170 ม. 14,932,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,674,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,742,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,932,000             บาท

(12) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์230 ม. 16,038,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,758,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,368,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,352,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,038,200             บาท

(13) สะพานเขา้ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบรุ ีอ.เมอืง จ.สระบรุี 670 ม. 100,919,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 274,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 56,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 54,967,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,919,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 62,114,000             บาท
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(14) สะพานขา้มคลองตาํมะลงั อ.เมอืง จ.สตูล 801 ม. 106,389,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 433,190,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 102,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 44,801,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 106,389,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 180,000,000           บาท

(15) สะพานขา้มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,320 ม. 100,782,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 291,013,200           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 38,624,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,782,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 91,607,200             บาท

(16) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 120 ม. 36,816,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,950,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,004,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 36,816,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,130,000             บาท

(17) สะพานขา้มคลองชยันาท - ป่าสกั อ.หนองโดน จ.สระบรุ ี70 ม. 12,800,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,800,000             บาท

(18) สะพานขา้มคลองพระสทงึ อ.สอยดาว จ.จนัทบรุี 110 ม. 28,640,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,160,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,640,000             บาท

(19) สะพานขา้มลาํมลู อ.เฉลมิพระเกียรต ิจ.นครราชสมีา 80 ม. 17,280,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,320,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,280,000             บาท

(20) สะพานขา้มลาํพงัชู อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 60 ม. 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

(21) สะพานขา้มลาํนํา้แม่งดั อ.พรา้ว จ.เชียงใหม่ 60 ม. 11,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,200,000             บาท
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(22) สะพานขา้มคลองผนันํา้คลองชุมพร (กม.2+500) อ.เมอืง จ.ชมุพร 
88 ม. 15,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

(23) สะพานขา้มคลองนางเลศิ อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 80 ม. 19,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,200,000             บาท

(24) สะพานขา้มลาํนํา้มลู อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 80 ม. 16,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท

(25) สะพานขา้มแม่นํา้โดมใหญ่ อ.พบูิลมงัสาหาร จ.อบุลราชธานี 130 ม. 8,490,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 31,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,490,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,310,000             บาท

(26) สะพานขา้มแม่นํา้ท่าจนี อ.หนัคา จ.ชยันาท 100 ม. 10,426,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,560,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,426,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,814,000             บาท

(27) สะพานขา้มลาํชี อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์290 ม. 22,070,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 94,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 18,920,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 22,070,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 53,610,000             บาท

(28) สะพานขา้มแม่นํา้ชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 250 ม. 19,113,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 81,900,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,380,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,113,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 46,407,000             บาท

(29) สะพานขา้มลาํนํา้ยงั อ.เสลภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 195 ม. 12,366,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 53,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,366,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,034,000             บาท
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(30) สะพานขา้มแม่นํา้ชี อ.เมอืง จ.ยโสธร 270 ม. 16,570,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 71,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 14,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,570,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,230,000             บาท

(31) สะพานขา้มหว้ยขะยุง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 180 ม. 14,890,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,760,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,890,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 36,150,000             บาท

(32) สะพานขา้มคลองหว้ยใหญ่ อ.พรานกระต่าย จ.กาํแพงเพชร 60 ม. 10,096,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 32,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,560,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,096,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,144,000             บาท

(33) สะพานขา้มแม่นํา้ปิง อ.เมอืง จ.ตาก 390 ม. 18,664,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 80,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 18,664,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 45,336,000             บาท

(34) สะพานขา้มแม่นํา้แม่วงก ์อ.แม่วงก ์จ.นครสวรรค ์160 ม. 13,532,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,532,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,868,000             บาท

(35) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พจิติร 170 ม. 9,685,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,500,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,300,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,685,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,515,000             บาท

(36) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 140 ม. 7,932,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,932,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,268,000             บาท

(37) สะพานขา้มแม่นํา้ยม อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 170 ม. 9,566,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 41,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,200,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,566,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,234,000             บาท
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(38) สะพานขา้มคลองตรอน อ.ทองแสนขนั จ.อตุรดติถ ์140 ม. 10,208,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,040,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,208,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,952,000             บาท

(39) สะพานขา้มลาํนํา้ลี้ อ.ลี้ จ.ลาํพูน 70 ม. 12,260,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,260,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,340,000              บาท

(40) สะพานขา้มคลองบางกระบอื อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 100 ม. 10,952,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,952,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,048,000             บาท

(41) สะพานขา้มคลองศก อ.พนม จ.สุราษฎรธ์านี 340 ม. 17,498,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,498,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,502,000             บาท

(42) สะพานขา้มหว้ยพรมโหด อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ 150 ม. 11,668,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,668,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,332,000             บาท

(43) สะพานขา้มคลองแหง้ อ.เขาพนม จ.กระบี ่80 ม. 12,635,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 33,700,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,740,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,635,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,325,000             บาท

(44) สะพานขา้มหว้ยทอน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 100 ม. 9,176,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 28,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,176,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,224,000             บาท

(45) สะพานขา้มหว้ยหลวง อ.เพญ็ จ.อดุรธานี 190 ม. 14,698,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 63,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,698,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 35,702,000             บาท
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(46) สะพานขา้มลาํนํา้กํา่ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 260 ม. 15,404,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,404,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 37,396,000             บาท

(47) สะพานขา้มหว้ยปลาหาง อ.พงัโคน จ.สกลนคร 60 ม. 19,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,500,000              บาท

(48) สะพานขา้มแม่นํา้ลาว อ.เมอืง จ.เชียงราย 60 ม. 10,030,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,030,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,370,000              บาท

(49) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 175 ม. 9,844,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,844,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,556,000             บาท

(50) สะพานขา้มแม่นํา้ยม อ.วงัชิ้น จ.แพร่ 160 ม. 12,440,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,600,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,440,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,960,000             บาท

(51) สะพานขา้มแม่นํา้ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 150 ม. 13,472,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 52,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,400,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,472,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 28,128,000             บาท

(52) สะพานขา้มหว้ยขนุแกว้ อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี 150 ม. 7,420,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,400,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,420,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,180,000             บาท

(53) สะพานขา้มลาํนํา้ชี อ.พระยนื จ.ขอนแก่น 180 ม. 13,532,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,532,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,868,000             บาท
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(54) สะพานขา้มแม่นํา้ชี อ.ธวชับรุี จ.รอ้ยเอด็ 150 ม. 16,154,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,154,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 31,046,000             บาท

(55) สะพานขา้มคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรงั 90 ม. 15,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,800,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,960,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,440,000              บาท

(56) สะพานขา้มลาํนํา้มลู อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 200 ม. 13,948,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,760,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,952,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,948,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,860,000             บาท

(57) สะพานขา้มแม่นํา้ปราจนีบรุี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจนีบรุี 120 ม. 11,026,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,400,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,880,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,026,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,494,000             บาท

(58) สะพานคู่ขนานขา้มคลองหวัถนน สาย สค.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 3423 - นิคมบา้นไร่ อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 80 ม. 8,198,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,198,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,802,000             บาท

(59) สะพานขา้มลาํหว้ยขนุแกว้ อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท 60 ม. 2,464,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,320,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,464,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,856,000              บาท

(60) สะพานขา้มคลองกลาง อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุี 60 ม. 5,152,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,760,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,152,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,608,000             บาท

(61) สะพานขา้มหว้ยกะเหรี่ยงคู่ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์90 ม. 3,816,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,080,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,816,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,264,000             บาท
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(62) สะพานขา้มลาํนํา้ชี อ.เชียงขวญั จ.รอ้ยเอด็ 120 ม. 5,400,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,400,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท

(63) สะพานขา้มหว้ยขะยูง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 90 ม. 4,768,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,840,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,768,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,072,000             บาท

(64) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิอ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี 70 ม. 6,048,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 30,240,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,048,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,192,000             บาท

(65) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน อ.บางมลูนาก จ.พจิติร 120 ม. 5,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 26,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,800,000             บาท

(66) สะพานขา้มแม่นํา้วงั อ.บา้นตาก จ.ตาก 80 ม. 3,360,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,360,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,440,000             บาท

(67) สะพานขา้มแม่นํา้โกรงเกรง อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก 100 ม. 6,808,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,040,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,808,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,232,000             บาท

(68) สะพานขา้มคลองแม่ฮู ้อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทยั 80 ม. 4,878,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,392,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,878,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,513,600             บาท

(69) สะพานขา้มลาํนํา้ลี้ อ.บา้นโฮ่ง จ.ลาํพูน 70 ม. 3,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,800,000             บาท

(70) สะพานขา้มลาํนํา้แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 70 ม. 3,264,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,320,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,264,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 13,056,000             บาท

(71) สะพานขา้มคลองท่าหลวง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 70 ม. 3,760,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,800,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,760,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,040,000             บาท
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(72) สะพานขา้มคลองจ ัน่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 60 ม. 3,696,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 18,480,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,696,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,784,000             บาท

(73) สะพานขา้มแม่นํา้ตรงั อ.หว้ยยอด จ.ตรงั 100 ม. 4,736,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 23,680,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,736,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,944,000             บาท

(74) สะพานขา้มคลองลาํ อ.ศรีนครินทร ์จ.พทัลุง 80 ม. 3,944,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,720,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,944,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,776,000             บาท

(75) สะพานขา้มลาํหว้ยยาง อ.วงัสามหมอ จ.อดุรธานี 80 ม. 10,176,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,880,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,176,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,704,000             บาท

(76) สะพานขา้มลาํหว้ยทวย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 100 ม. 5,144,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,720,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,144,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,576,000             บาท

(77) สะพานขา้มแม่นํา้องิ อ.เชียงคาํ จ.พะเยา 92 ม. 4,252,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,264,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,252,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,011,200             บาท

(78) สะพานขา้มลาํนํา้มลู อ.เฉลมิพระเกียรต ิจ.นครราชสมีา 170 ม. 9,940,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 49,700,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,940,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,880,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,880,000             บาท

(79) สะพานขา้มหว้ยทบัทนั อ.รตันบรุี จ.สุรนิทร ์160 ม. 9,440,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,440,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,880,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,880,000             บาท

(80) สะพานขา้มลาํนํา้ชี อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 160 ม. 11,316,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 56,580,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 11,316,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 22,632,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 22,632,000             บาท
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(81) สะพานขา้มแม่นํา้เลย อ.เชียงคาน จ.เลย 140 ม. 9,640,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,640,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,280,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 19,280,000             บาท

(82) สะพานขา้มลาํหว้ยร่องขมุ อ.ตระการพชืผล จ.อบุลราชธานี 200 ม. 13,840,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 69,200,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,840,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,680,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 27,680,000             บาท

(83) สะพานขา้มแม่นํา้น่าน ต.คอรุม อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์180 ม. 9,448,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,240,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,448,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 18,896,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 18,896,000             บาท

(84) สะพานขา้มคลองผนันํา้คลองชุมพร (กม.15+271) อ.เมอืง จ.ชมุพร 
128 ม. 5,860,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 29,300,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,860,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 11,720,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 11,720,000             บาท

(85) สะพานขา้มแควหนุมาน อ.กบนิทรบ์รุี จ.ปราจนีบรุี 230 ม. 13,644,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,220,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,644,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,288,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 27,288,000             บาท

(86) สะพานขา้มแม่นํา้แควนอ้ย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี325 ม. 19,848,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 99,240,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,848,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 39,696,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 39,696,000             บาท

1.1.1.3 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 94,014,000             บาท
กจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพื่อสนบัสนุนเสน้ทาง
รถไฟทางคู่ 94,014,000 บาท

(1) บาํรุงรกัษาถนนสาย รบ.4123 แยก ทล.3238 - อาํเภอบา้นโป่ง 
อ.โพธาราม, บา้นโป่ง จ.ราชบรุี 1 แห่ง 36,870,000             บาท
(2) บาํรุงรกัษาถนนสาย รบ.4038 แยก ทล.3089 - บ.ท่าชุมพล 
อ.เมอืง จ.ราชบรุี 1 แห่ง 23,300,000             บาท
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(3) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แกง้สนามนาง 
จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 33,844,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 88,488,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,044,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 33,844,000             บาท

1.1.1.4 ค่าสาํรวจออกแบบ 13,500,000             บาท
กจิกรรมก่อสรา้งถนนและยกระดบัชัน้ทาง 13,500,000            บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 900 หน่วย) 13,500,000             บาท

1.1.1.5 ค่าควบคุมงาน 169,324,900           บาท
กจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพื่อสนบัสนุนเสน้ทาง
รถไฟทางคู่ 3,354,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 3,354,000              บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูภิาค 689,800               บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 689,800                บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมอืง 1,002,000             บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,002,000              บาท

กจิกรรมพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 1,292,500             บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,292,500              บาท

กจิกรรมก่อสรา้งถนนและยกระดบัชัน้ทาง 141,728,400           บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 368 หน่วย) 141,728,400           บาท

กจิกรรมก่อสรา้งโครงข่ายสะพาน 21,258,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย) 21,258,200             บาท

1.1.1.6 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 260,075,900           บาท
กจิกรรมพฒันาและปรบัปรุงทางและสะพานเพื่อสนบัสนุนเสน้ทาง
รถไฟทางคู่ 5,874,900 บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - 
บ.โคกไผ่ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 4,274,900              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 ตัง้งบประมาณ 4,274,900              บาท
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(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - 
บ.โคกไผ่ (ตอนที ่2) อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1,600,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 5,637,500              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,127,500              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,500,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,600,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,410,000              บาท

กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการแกไ้ขปญัหาจราจรในปรมิณฑลและภมูภิาค 141,017,900           บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 8,000,000              บาท

(2) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบเพือ่แกไ้ขปญัหาจราจร
บริเวณเมอืงบางสะพาน ตอนบน แยก ทล.3169 
(โรงพยาบาลบางสะพาน) - แยก ทล.4 (บริเวณ กม.ที ่362+000) 
อ.บางสะพาน, ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 15,800,000             บาท
(3) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบเพือ่แกไ้ขปญัหาจราจร
บริเวณเมอืงบางสะพาน ตอนลา่ง แยก ทล.3169 (แยก ปข.4045) - 
แยก ทล.4 (บริเวณ กม.ที ่386+000) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 23,200,000             บาท
(4) ค่าจา้งออกแบบทบทวนโครงการสะพานขา้มแม่นํา้บางปะกง แห่งที ่3 
(พรอ้มถนนต่อเชื่อมตามแนวผงัเมอืง) จ.ฉะเชิงเทรา 22,000,000             บาท
(5) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ
และอุโมงคล์อดทางรถไฟ จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย อต.2014 
แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมอืง อ.พชิยั จ.อตุรดติถ ์ -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,075,000              บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 4,240,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,741,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,093,400              บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งทางต่างระดบัขา้ม ทล.37 
เชื่อมระหวา่ง ทช.ปข.2052 กบั ทช.ปข.2057 อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 2,217,600              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 ตัง้งบประมาณ 2,217,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,166,500              บาท
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(7) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารกัษ์
 อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 6,140,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 27,142,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,445,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,240,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,140,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 12,316,300             บาท

(8) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3097 - 
ศูนยร์าชการจงัหวดันครปฐม จ.นครปฐม 1,193,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,071,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,214,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,664,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,193,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,999,400              บาท

(9) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มทางรถไฟ 
จดุตดัทางรถไฟกบัถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิ์เรียง 
อ.กุยบรุี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,350,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,870,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,188,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,292,000              บาท

(10) ค่าจา้งออกแบบรายละเอยีด และศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
โครงการสะพานขา้มแม่นํา้เจา้พระยาบริเวณถนนสนามบนินํา้ จ.นนทบรุี 42,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 85,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 42,500,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 42,500,000             บาท

(11) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบถนนต่อเชื่อม
ถนนพทุธมณฑล สาย 3 กทม. - ทล.340 จ.ปทมุธานี 15,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 48,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 33,000,000             บาท

(12) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการขยายถนนชยัพฤกษ ์จ.นนทบรุี 4,966,500              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,832,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,966,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,933,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 9,933,000              บาท
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กจิกรรมก่อสรา้งเพื่อการพฒันาถนนผงัเมอืง 40,744,400            บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 7 รายการ 37,800,000             บาท

(2) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้ง ถนนสาย ง1 ผงัเมอืงรวม
เมอืงอุตรดติถ ์จ.อตุรดติถ ์ 2,075,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,990,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,798,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,075,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,117,000              บาท

(3) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสาย ข1 ผงัเมอืงรวม
เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 869,400                บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 4,347,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 869,400                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,738,800              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,738,800              บาท

กจิกรรมพฒันาทางหลวงชนบทเพื่อการเช่ือมต่อระบบขนส่ง 48,684,700            บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 2,300,000              บาท

(2) ค่าจา้งออกแบบโครงการสาํรวจออกแบบโครงสรา้งต่างระดบับริเวณ
จดุตดั ทล.2 พรอ้มจดัทาํรายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ถนนสายแยก ทล.2 - บ.พระยนื อ.เมอืง, พระยนื จ.ขอนแก่น 15,000,000             บาท
(3) ค่าจา้งทีป่รึกษาสาํรวจอสงัหาริมทรพัยส์ายถนนประชาราษฎรอ์ุทศิ - 
ถนนรตันโกสนิทร ์200 ปี อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 13,500,000             บาท
(4) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - 
บ.ลาํลูกกา อ.ธญับรุี, ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 13,356,000             บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 5,783,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,573,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,576,500              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,423,500              บาท

761



(5) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - 
บ.คลอง 33 อ.องครกัษ ์จ.นครนายก -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,439,000             บาท
ปี 2560 - 2561 ตัง้งบประมาณ 8,646,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,959,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,735,700              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 5,098,300              บาท

(6) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มแยกบนถนน 
ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคนัทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 3,621,100              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 ตัง้งบประมาณ 3,621,100              บาท

(7) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งทางลอดต่างระดบับนถนน
สายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง อ.สนัป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ -                        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 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,018,500             บาท

(8) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสาย สป.4002 
แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ่ อ.เมอืง,บางพล ีจ.สมทุรปราการ 4,363,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,818,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,363,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,727,200              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 8,727,200              บาท

(9) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3452 -
สีแ่ยกบา้นสรา้ง (ตอนที ่1) อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 4,950,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,750,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,950,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 9,900,000              บาท
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(10) ค่าจา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งถนนสายแยก ทล.3452 - 
สีแ่ยกบา้นสรา้ง (ตอนที ่2) อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี 4,950,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 24,750,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,950,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 9,900,000              บาท

กจิกรรมก่อสรา้งโครงข่ายสะพาน 23,754,000 บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 9 รายการ 20,440,000             บาท

(2) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองตาํมะลงั 
อ.เมอืง จ.สตูล 2,210,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,025,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,805,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,831,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,210,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,179,000              บาท

(3) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งสะพานขา้มคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,104,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,250,000              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,650,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,666,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,104,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 3,830,000              บาท

6,791,452,500         บาท
1. งบลงทนุ 6,791,452,500         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 6,791,452,500         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 6,791,452,500         บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 6,791,452,500         บาท
กจิกรรมปรบัปรุงทางแยกและจุดต่อเช่ือม 896,044,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 206 รายการ (รวม 216 หน่วย) 714,470,000           บาท

(2) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นม.1020 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บา้นหนองปลงิ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(3) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นบ ุอ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(4) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย อย.4031 แยกทางหลวง
หมายเลข 3412 - บา้นแค อ.บางบาล, เสนา, ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 
1 แห่ง 15,000,000             บาท

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
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(5) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รย.1007 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บา้นท่าเรือ อ.เมอืง จ.ระยอง 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(6) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย รย.4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 3191 - นิคมสรา้งตนเองสาย 15 อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง 2 แห่ง 13,000,000             บาท
(7) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สก.5022 แยกทางหลวง
ชนบท สก. 2017 - บา้นตุ่น อ.วฒันานคร, อรญัประเทศ 
จ.สระแกว้ 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(8) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บา้นสองคอน อ.เฉลมิพระเกียรต,ิ แก่งคอย จ.สระบรุ ี1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 2247 - บา้นวงัม่วง อ.มวกเหลก็, วงัม่วง จ.สระบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 362 - บา้นหาดสองแคว อ.เมอืง, แก่งคอย จ.สระบรุ ี2 แห่ง 35,000,000             บาท
(11) ปรบัปรุงทางแยกและจดุต่อเชื่อม ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์
 อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 13,574,000             บาท

กจิกรรมปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง 314,600,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) 175,100,000           บาท

(2) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นกอตง อ.อ่าวลกึ, เขาพนม จ.กระบี ่1 แห่ง 12,500,000             บาท
(3) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 3 แห่ง 26,000,000             บาท
(4) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวง
หมายเลข 2378 - บา้นหว้ยราช อ.หว้ยราช จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(5) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บา้นตูมใหญ่ อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(6) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย ปท.3009 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - บา้นปากคลองหกวา อ.ธญับรุี, ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี 1 แห่ง 16,000,000             บาท
(7) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย รย.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 344 - บา้นเขาวงเวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(8) ปรบัปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย นม.3010 แยกทางหลวง
หมายเลข 226 - บา้นพทิกัษากร อ.จกัราช, พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 25,000,000             บาท

กจิกรรมปรบัปรุงบรเิวณย่านชุมชน 792,877,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 126 รายการ (รวม 175 หน่วย) 606,227,000           บาท

(2) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย กบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นในสระ อ.เมอืง จ.กระบี ่1 แห่ง 14,600,000             บาท
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(3) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บา้นเขาชีจรรย ์อ.สตัหบี จ.ชลบรุ ี2 แห่ง 13,100,000             บาท
(4) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ชบ.1063 แยกทางหลวง
หมายเลข 3 - บา้นชากแงว้ อ.สตัหบี, บางละมงุ จ.ชลบรุ ี2 แห่ง 12,000,000             บาท
(5) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นม.4035 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - อาํเภอจกัราช อ.จกัราช จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 19,000,000             บาท
(6) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - บา้นกา้งปลา อ.ร่อนพบูิลย,์ จฬุาภรณ,์ ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นศ.3032 แยกทางหลวง
หมายเลข 408 - บา้นท่าเสมด็ อ.หวัไทร, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(8) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย นธ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4136 - ภายในศูนยร์าชการ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 1 แห่ง 14,500,000             บาท
(9) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย บร.4027 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นจนัดุม อ.พลบัพลาชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(10) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รอ.2020 แยกทางหลวง
หมายเลข 23 - บา้นหวัดง อ.จงัหาร จ.รอ้ยเอด็ 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(11) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวง
หมายเลข 3520 - บา้นลาด อ.หนองแค จ.สระบรุี 1 แห่ง 16,700,000             บาท
(12) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย สร.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 2371 - บา้นหนองบวัตาคง อ.สงัขะ, ศรีณรงค,์ ปรางคกู่์ 
จ.สุรนิทร ์4 แห่ง 12,750,000             บาท
(13) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ยล.3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บา้นปิยะมติร 1 อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 18,000,000             บาท
(14) ปรบัปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บา้นคอกชา้ง อ.ธารโต, เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 15,000,000             บาท

กจิกรรมปรบัปรุงจุดเสี่ยงจุดอนัตราย 1,056,320,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 576 รายการ (รวม 1,506 หน่วย) 881,288,000           บาท

(2) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย ชน.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 3211 - แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 อ.หนัคา จ.ชยันาท 4 แห่ง 11,286,000             บาท
(3) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย ชน.4054 แยกทางหลวง
หมายเลข 3183 - แยกทางหลวงหมายเลข 3496 อ.วดัสงิห,์ เมอืง, หนัคา 
จ.ชยันาท 6 แห่ง 12,826,000             บาท
(4) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย ชน.5016 เทศบาลตาํบล
วดัสงิห ์- บา้นนํา้พ ุอ.วดัสงิห,์ หนัคา, หนองมะโมง จ.ชยันาท 7 แห่ง 11,772,000             บาท
(5) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย นพ.4043 แยกทางหลวง
หมายเลข 2033 - บา้นโพนสวา่ง อ.เมอืง, ปลาปาก จ.นครพนม 16 แห่ง 12,030,000             บาท
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(6) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.3012 แยกทางหลวง
หมายเลข 218 - บา้นหนองขาม อ.ชาํนิ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(7) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.3021 แยกทางหลวง
หมายเลข 218 - บา้นกุง อ.เมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(8) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.3061 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บา้นโนนจาํปา อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(9) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.4035 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - บา้นขามเสมด็ อ.หนองหงส ์จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(10) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.4058 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นบาตร อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(11) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บา้นตูมใหญ่ อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(12) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.4068 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - บา้นสนัตสุิข อ.ละหานทราย จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(13) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.4072 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บา้นหว้ยมะไฟ อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(14) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย บร.5045 
แยกทางหลวงชนบท บร.5024 - บา้นนาเหลก็ อ.นาโพธิ์ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(15) ปรบัปรุงจดุเสีย่งจดุอนัตราย ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 416 - บา้นสะพานวา อ.ละงู, ทุ่งหวา้ จ.สตูล 5 แห่ง 11,118,000             บาท

กจิกรรมเพิ่มประสทิธิภาพความปลอดภยั 1,029,367,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 179 รายการ (รวม 180 หน่วย) 918,867,000           บาท

(2) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 3209 - บา้นไผ่สามเกาะ อ.ท่าม่วง, ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(3) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4018 แยกทางหลวง
หมายเลข 3343 - ถํา้ละวา้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 23,500,000             บาท
(4) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.4056 แยกทางหลวง
หมายเลข 3085 - บา้นหนองปลาหมอ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี
1 แห่ง 12,000,000             บาท
(5) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวง
ชนบท กจ.3003 - บา้นรางกระต่าย อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 23,500,000             บาท
(6) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2223 - บา้นคูเมอืง อ.คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(7) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย บร.5024 อาํเภอนาโพธ์ิ - 
บา้นหนองบวัลอง อ.นาโพธิ์ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 10,000,000             บาท
(8) เพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยั ถนนสาย ลย.3019 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - บา้นท่าสะอาด อ.วงัสะพงุ, เอราวณั, นาดว้ง จ.เลย 3 แห่ง 11,500,000             บาท
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กจิกรรมขยายความกวา้งสะพาน 563,726,000           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 71 รายการ (รวม 81 หน่วย) 441,780,000           บาท

(2) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย กจ.4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3229 - บา้นหนองลากฆอ้น อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี
2 แห่ง 17,700,000             บาท
(3) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 4046 - บา้นหาดปากเมง อ.กนัตงั, สเิกา จ.ตรงั 2 แห่ง 17,500,000             บาท
(4) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย ตง.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4045 - สนามบนิตรงั อ.เมอืง จ.ตรงั 2 แห่ง 22,000,000             บาท
(5) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - บา้นบะใหญ่ อ.สูงเนิน, ปกัธงชยั จ.นครราชสมีา 3 แห่ง 23,500,000             บาท
(6) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย พย.4013 แยกทางหลวง
หมายเลข 1251 - บา้นป่าซาง อ.ดอกคาํใต ้จ.พะเยา 1 แห่ง 16,246,000             บาท
(7) ขยายความกวา้งสะพาน ถนนสาย อน.4003 แยกทางหลวง
หมายเลข 3013 - บา้นประดู่ยนื อ.ทพัทนั, ลานสกั จ.อุทยัธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท

กจิกรรมปรบัปรุงบรเิวณคอขวดไหล่ทาง 1,357,025,000         บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 70 รายการ (รวม 74 หน่วย) 558,065,000           บาท

(2) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กบ.2014 แยกทางหลวง
หมายเลข 44 - บา้นเขาแกว้ อ.ปลายพระยา, อ่าวลกึ จ.กระบี ่1 แห่ง 13,660,000             บาท
(3) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กจ.4055 แยกทางหลวง
หมายเลข 3085 - บา้นท่ามะไฟ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุ ี1 แห่ง 21,000,000             บาท
(4) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย กจ.5033 แยกทางหลวง
ชนบท กจ.3003 - บา้นรางกระต่าย อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบรุี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ขก.4020 แยกทางหลวง
หมายเลข 207 - บา้นนาเชือก อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(6) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.5025 
เทศบาลตาํบลกระสงั - บา้นโนนจาํปา อ.กระสงั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 50,000,000             บาท
(7) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - บา้นดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 16,000,000             บาท
(8) ปรบัปรุงคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.2044 แยกทางหลวง
หมายเลข 24 - อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์
1 แห่ง 12,000,000             บาท
(9) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บา้นถนนหกั อ.ละหานทราย จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
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(10) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.3036 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - ช่องโอบก อ.บา้นกรวด จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(11) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.3052 แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บา้นไร่สมบูรณ ์อ.โนนสุวรรณ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 13,000,000             บาท
(12) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.3061 แยกทางหลวง
หมายเลข 219 - บา้นโนนจาํปา อ.สตกึ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(13) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นบ ุอ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(14) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4011 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นโคกขมิ้น อ.พลบัพลาชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 30,000,000             บาท
(15) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 2223 - บา้นคูเมอืง อ.ลาํปลายมาศ, คูเมอืง จ.บรุีรมัย ์2 แห่ง 15,000,000             บาท
(16) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4046 แยกทางหลวง
หมายเลข 2061 - บา้นบง อ.พทุไธสง จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 12,000,000             บาท
(17) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4050 แยกทางหลวง
หมายเลข 2166 - บา้นโนนแดง อ.หนองหงส ์จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 20,000,000             บาท
(18) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4056 แยกทางหลวง
หมายเลข 2445 - บา้นโคกกระชาย อ.บา้นกรวด จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(19) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4068 แยกทางหลวง
หมายเลข 2120 - บา้นสนัตสุิข อ.ละหานทราย จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(20) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.4072 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บา้นหว้ยมะไฟ อ.ลาํปลายมาศ จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(21) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.5028 
แยกทางหลวงชนบท บร.4013 - บา้นโคกวา่น อ.เฉลมิพระเกียรต ิ
จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 15,000,000             บาท
(22) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย บร.5053 แยกทางหลวง
ชนบท บร.4013 - บา้นกรวด อ.ประโคนชยั จ.บรุีรมัย ์1 แห่ง 18,000,000             บาท
(23) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.4009 แยกทางหลวง
หมายเลข 4071 - บา้นนํา้ใส อ.ทุ่งยางแดง, มายอ จ.ปตัตานี 1 แห่ง 18,500,000             บาท
(24) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.2007 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บา้นยะรงั อ.หนองจกิ, ยะรงั จ.ปตัตานี 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(25) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.2062 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บา้นแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(26) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ปน.4031 แยกทางหลวง
หมายเลข 4157 - บา้นปาตา อ.ปานาเระ,ยะหริ่ง จ.ปตัตานี 1 แห่ง 17,000,000             บาท
(27) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พท.1011 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นควนกุฎ อ.เขาชยัสน, เมอืง จ.พทัลุง 1 แห่ง 19,900,000             บาท
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(28) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พจ.4058 แยกทางหลวง
หมายเลข 1070 - บา้นท่าบวั อ.ตะพานหนิ จ.พจิติร 1 แห่ง 28,000,000             บาท
(29) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พล.4003 แยกทางหลวง
หมายเลข 1086 - บา้นกระบงั อ.เมอืง, พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(30) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รย.4017 แยกทางหลวง
หมายเลข 3139 - บา้นเกษตรศิร ิ(ตอน 1) อ.เมอืง จ.ระยอง 2 แห่ง 19,900,000             บาท
(31) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย รย.5062 
แยกทางหลวงชนบท รย.3004 - บา้นมะง ัว่ อ.แกลง จ.ระยอง 2 แห่ง 15,000,000             บาท
(32) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลบ.4040 แยกทางหลวง
หมายเลข 2256 - นํา้ตกวงักา้นเหลอืง อ.ท่าหลวง จ.ลพบรุี 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(33) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลป.4010 แยกทางหลวง
หมายเลข 1039 - บา้นสบค่อม อ.เมอืง จ.ลาํปาง 3 แห่ง 18,000,000             บาท
(34) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย ลย.3005 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - บา้นกกสะทอน อ.วงัสะพงุ จ.เลย 1 แห่ง 12,000,000             บาท
(35) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวง
หมายเลข 3041 - บา้นท่าหลวง อ.เสาไห ้จ.สระบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(36) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.4044 แยกทางหลวง
หมายเลข 3520 - บา้นหนองศรีบญุ อ.หนองแค จ.สระบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(37) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พท.1017 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน จ.พทัลุง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(38) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พท.1021 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นทุ่งนาชี อ.เมอืง, ศรีนครินทร,์ กงหรา จ.พทัลุง 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(39) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวง
หมายเลข 206 - บา้นไทรงาม อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(40) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย พบ.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 3410 - บา้นหนองหงษ ์อ.ท่ายาง, แก่งกระจาน จ.เพชรบรุ ี1 แห่ง 27,000,000             บาท
(41) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สบ.1059 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บา้นธาต ุอ.เฉลมิพระเกียรต,ิ แก่งคอย จ.สระบรุี 1 แห่ง 27,000,000             บาท
(42) ปรบัปรุงบริเวณคอขวดไหลท่าง ถนนสาย สข.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บา้นเขารกัเกียรต ิอ.รตัภมู ิจ.สงขลา 1 แห่ง 30,000,000             บาท

กจิกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณเขา้สู่ทางแยกหลกั 781,493,500           บาท
(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 274 รายการ (รวม 362 หน่วย) 770,093,500           บาท

(2) ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลกั ถนนสาย สน.2040 
แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บา้นคาํนอ้ย อ.สวา่งแดนดนิ, ส่องดาว, 
วงัสามหมอ จ.สกลนคร 6 แห่ง 11,400,000             บาท
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2,631,863,800         บาท
1. งบลงทนุ 2,631,863,800         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,631,863,800         บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,631,863,800         บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 39,466,200             บาท
(1) ค่าจา้งออกแบบปรบัปรุงขยายอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานระนอง 
ตาํบลราชกรูด อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 แห่ง 27,725,000             บาท
(2) ค่าจา้งออกแบบงานก่อสรา้ง พรอ้มศึกษาการประเมนิ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ขยายทางวิง่ ทางขบั ลานจอดเครื่องบนิ 
พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ และส่วนประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานเบตง  
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง 11,741,200             บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน 108,873,500           บาท
(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,254,800              บาท

(1.1) ค่าจา้งควบคุมงานปรบัปรุงขยายอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร 
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 3,254,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 9,880,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,976,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,254,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,649,200              บาท

(2) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัที ่3 และปรบัปรุง
อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร หลงัที ่1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต ์
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 17,413,900             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 ตัง้งบประมาณ 17,413,900             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,332,300              บาท

(3) จา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบ
ไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 7,067,200              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 ตัง้งบประมาณ 7,067,200              บาท

กรมท่าอากาศยาน
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพท่าอากาศยานเพื่อเช่ือมโยงเครอืข่ายคมนาคมขนส่ง
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(4) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งทางขบัขนาน พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 
ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 2,475,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,125,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,425,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,475,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,225,000             บาท

(5) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตาํบลปากพูน อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 24,589,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 81,963,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,588,900              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,589,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 32,785,500             บาท

(6)  ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 14,452,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,187,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,254,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,452,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,481,400             บาท

(7) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบั
และลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 7,074,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 21,477,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,400,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,074,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,203,000              บาท

(8) ค่าจา้งคุมงานก่อสรา้งต่อเตมิความยาวทางวิง่พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ
 และองคป์ระกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั
 จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 14,400,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 21,600,000             บาท
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(9) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้ง
ประกอบอื่นๆ พรอ้มครุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน 
ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์1 แห่ง 2,397,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,960,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,192,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,397,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 26,370,400             บาท

(10) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งต่อเตมิความยาวทางวิง่ ขยายทางขบั 
และลานจอดเครื่องบนิ ขนส่งสนิคา้และอาคารคลงัสนิคา้ พรอ้มระบบ
ไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ 
จงัหวดับรุีรมัย ์1 แห่ง 8,550,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,750,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,550,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 17,100,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 17,100,000             บาท

(11) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้ง
ทางขบัขนาน พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี 
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 7,200,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,200,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 14,400,000             บาท

1.1.1.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 120,000,000           บาท
(1) งานก่อสรา้งปรบัปรุงต่อเตมิอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานแพร่   
ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 50,000,000             บาท
(2) งานปรบัปรุงขยายอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี 
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 70,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 40,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 90,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 2,363,524,100         บาท
(1) งานก่อสรา้งลานจอดเครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 
ท่าอากาศยานกระบี ่ ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่
จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 220,581,000           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 ตัง้งบประมาณ 220,581,000           บาท
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(2) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร หลงัที ่3 และปรบัปรุงอาคาร
ทีพ่กัผูโ้ดยสาร หลงั 1,2 พรอ้มอาคารจอดรถยนต ์ท่าอากาศยานกระบี ่
ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 627,741,100           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 ตัง้งบประมาณ 627,741,100           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,148,821,100         บาท

(3) งานก่อสรา้งทางขบัขนาน พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานกระบี ่
ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่1 แห่ง 202,500,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,350,000,000         บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 270,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 202,500,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 877,500,000           บาท

(4) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตาํบลปากพูน อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 89,759,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,458,777,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 205,494,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 89,759,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 803,524,000           บาท

(5) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ ท่าอากาศยานตรงั  
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 107,000,600           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,070,000,000         บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 240,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 193,349,400           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 107,000,600           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 529,650,000           บาท

(6) งานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบัและลานจอด
เครื่องบนิพรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ 
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 82,249,600             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 678,400,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 254,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,249,600             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 182,150,400           บาท
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(7) งานก่อสรา้งต่อเตมิความยาวทางวิง่พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 
และองคป์ระกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั 
จงัหวดัตรงั 1 แห่ง 360,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 1,800,000,000         บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 360,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000           บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 540,000,000           บาท

(8) งานก่อสรา้งขยายความกวา้งทางวิง่และเสริมผวิทางวิง่พรอ้ม
ระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง 
จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 67,187,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,187,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,812,200           บาท

(9) งานก่อสรา้งขยายความกวา้งทางวิง่และเสริมผวิทางวิง่พรอ้มระบบ
ไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 67,187,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 250,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,187,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 132,812,200           บาท

(10) งานก่อสรา้งอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสารหลงัใหม่ และสิง่ก่อสรา้งประกอบอื่นๆ 
พรอ้มครุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์
ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์1 แห่ง 136,917,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 775,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 155,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 136,917,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 483,082,800           บาท

(11) งานก่อสรา้งต่อเตมิความยาวทางวิง่ ขยายทางขบัและลานจอดเครื่องบนิ 
ขนส่งสนิคา้และอาคารคลงัสนิคา้ พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ 
ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์1 แห่ง 190,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 950,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 190,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 380,000,000           บาท

774



(12) งานก่อสรา้งเสริมความแขง็แรงทางวิง่ ก่อสรา้งทางขบัขนาน 
พรอ้มระบบไฟฟ้าสนามบนิ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 160,000,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 800,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 160,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 320,000,000           บาท

(13) งานก่อสรา้งศูนยข์นส่งผูโ้ดยสารและปรบัปรุงลานจอดรถยนต ์
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 26,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 131,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,800,000           บาท

(14) งานก่อสรา้งศูนยข์นส่งผูโ้ดยสารและปรบัปรุงลานจอดรถยนต ์
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แห่ง 26,200,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 131,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 104,800,000           บาท

1,168,535,600         บาท
1. งบลงทนุ 1,156,948,400         บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 1,156,948,400         บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 316,117,500           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 316,117,500           บาท
(1) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(2) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(3) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตาํบลปากพูน อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 ระบบ 2,300,000              บาท

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่าอากาศยาน
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(4) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) ท่าอากาศยานตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(5) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอุดรธานี 
จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(6) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(7) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุีรมัย ์1 ระบบ 2,300,000              บาท
(8) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานพษิณุโลก ตาํบลอรญัญกิ อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(9) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุี 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(10) อุปกรณใ์หส้ญัญาณไฟเตอืนการปิดทางวิง่ช ัว่คราวตามมาตรฐาน 
FAA AC 150/5345-55A (Runway Closure Marker) 
ท่าอากาศยานแม่สอด ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 ระบบ 2,300,000              บาท
(11) จดัหาและตดิต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอุโมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอุปกรณป์ระกอบ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตาํบลหมากแขง้ 
อาํเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 เครื่อง 30,000,000             บาท
(12) จดัหาและตดิต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ LEDS 
ขนาดช่องอุโมงค ์60 x 40 cm พรอ้มระบบตรวจสอบต่อเนื่อง (Inline) 
และอุปกรณป์ระกอบ ท่าอากาศยานบรุีรมัย ์ตาํบลร่อนทอง อาํเภอสตกึ 
จงัหวดับรุีรมัย ์1 เครื่อง 30,000,000             บาท
(13) จดัหาและตดิต ัง้เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิแบบ EDS 
พรอ้มสายพานลาํเลยีงสมัภาระ หอ้งควบคุมและอุปกรณ ์
ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 82,000,000             บาท
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(14) เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอุโมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม ท่าอากาศยานชุมพร 
ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 เครื่อง 5,883,900              บาท
(15) เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอุโมงคต์รวจสมัภาระ 100x100 ซม ท่าอากาศยานนราธิวาส 
ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 5,883,900              บาท
(16) เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอุโมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานหวัหนิ 
ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 เครื่อง 4,889,900              บาท
(17) เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอุโมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานแม่สอด 
ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 เครื่อง 4,889,900              บาท
(18) เครื่องตรวจอาวุธและวตัถรุะเบดิ แบบ Dual View X-Ray 
ขนาดช่องอุโมงคต์รวจสมัภาระ 60x40 ซม ท่าอากาศยานสกลนคร 
ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 เครื่อง 4,889,900              บาท
(19) จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ สะพานเทยีบเครื่องบนิ ท่าอากาศยานแม่สอด 
ตาํบลท่าสายลวด อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 ระบบ 17,000,000             บาท
(20) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอุปกรณ ์ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน 
อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 16,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,080,000             บาท

(21) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอุปกรณ ์ท่าอากาศยานระนอง ตาํบลราชกรูด 
อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 คนั 16,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,080,000             บาท

(22) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอุปกรณ ์ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร 
อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 คนั 16,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,080,000             บาท

(23) รถกูภ้ยัอากาศยานพรอ้มอุปกรณ ์ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 คนั 16,080,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 20,100,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,020,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,080,000             บาท
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(24) รถดบัเพลงิอากาศยาน ขนาดกลาง ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม 
อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 2 คนั 43,360,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 54,200,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,840,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 43,360,000             บาท

1.1.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 840,830,900           บาท
1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 561,000,900           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 40,500,000             บาท

(2) งานซ่อมบาํรุงเสริมผวิทางวิง่ทางขบัตามวาระ ท่าอากาศยานชุมพร 
ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 แห่ง 92,000,000             บาท
(3) งานซ่อมบาํรุงเสริมผวิทางวิง่ทางขบัตามวาระ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 แห่ง 172,500,000           บาท
(4) งานปรบัระดบัเครื่องหน่วงอากาศยาน Bak 14 ท่าอากาศยานอุดรธานี 
ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํา่ หมอ้แปลงไฟฟ้า Unitsub 
อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตนุาเวง 
อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 แห่ง 14,500,000             บาท
(6) งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงตํา่ หมอ้แปลงไฟฟ้า Unitsub 
อาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานชุมพร ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ 
จงัหวดัชุมพร 1 แห่ง 17,700,000             บาท
(7) งานปรบัปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใตด้นิ ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี 
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แห่ง 82,619,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 128,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,600,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 82,619,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 19,781,000             บาท

(8) งานปรบัปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใตด้นิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
ตาํบลปากพูน อาํเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 116,181,900           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 180,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 116,181,900           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,818,100             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 279,830,000           บาท
(1) งานก่อสรา้งทางเดนิเชื่อมภายใน และปรบัปรุงอาคารทีพ่กัผูโ้ดยสาร
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอุดรธานี 
จงัหวดัอุดรธานี  แห่ง 1 แห่ง 65,000,000             บาท
(2) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานน่านนคร ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 1 แห่ง 25,000,000             บาท
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(3) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(4) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานชุมพร ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 แห่ง 25,000,000             บาท
(5) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(6) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 20,000,000             บาท
(7) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานเลย ตาํบลนาอาน อาํเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(8) งานก่อสรา้งร ัว้ปิดเขตการบนิและปรบัปรุงร ัว้รอบบริเวณ 
ท่าอากาศยานหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์1 แห่ง 25,000,000             บาท
(9) งานก่อสรา้งร ัว้รอบบริเวณ ศูนยป์ฏบิตักิารและฝึกอบรม
ดา้นความปลอดภยัและรกัษาความปลอดภยั  ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ 
อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) ตดิต ัง้ระบบไฟส่องสวา่งแนวร ัว้พื้นทีเ่ขตการบนิ ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ 
ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 แห่ง 24,830,000             บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 11,587,200            บาท
1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 11,587,200             บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 11,587,200             บาท

4,340,500              บาท
1. งบลงทนุ 4,340,500             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,340,500             บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 4,340,500             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 4,340,500              บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายศรีรชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 4,340,500              บาท

รฐัวสิาหกจิ
การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
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82,926,400             บาท
เงนินอกงบประมาณ          4,714,920,000 บาท
1. งบลงทนุ 82,926,400            บาท
เงนินอกงบประมาณ         4,714,920,000 บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 82,926,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ         4,714,920,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 82,926,400            บาท

เงนินอกงบประมาณ         4,714,920,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 82,926,400             บาท

(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการทางพเิศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดา้นตะวนัตก 1 รายการ 82,926,400             บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,714,920,000         บาท

3,544,180,000         บาท
เงนินอกงบประมาณ            412,765,000 บาท
1. งบลงทนุ 3,544,180,000         บาท
เงนินอกงบประมาณ           412,765,000 บาท
1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,544,180,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ           412,765,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 3,544,180,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ           412,765,000 บาท
1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 25,120,000             บาท

(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ กรุงเทพมหานคร 25,120,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 3,519,060,000         บาท
(1) ค่าอุปกรณง์านระบบและค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้ง กรุงเทพมหานคร 1,963,909,000         บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบาํรุงรกัษา กรุงเทพมหานคร 1,555,151,000         บาท
เงนินอกงบประมาณ 412,765,000           บาท

82,000,000             บาท
1. งบลงทนุ 82,000,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 82,000,000            บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 82,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 82,000,000             บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงหวัลาํโพง - บางแค กรุงเทพมหานคร 82,000,000             บาท

โครงการ : โครงการทางพเิศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ดา้นตะวนัตก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎรบู์รณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ช่วงหวัลาํโพง - บางแค
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102,280,000           บาท
1. งบลงทนุ 102,280,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 102,280,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 102,280,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 102,280,000           บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสนีํา้เงนิ 
ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ กรุงเทพมหานคร 102,280,000           บาท

2,200,000              บาท
1. งบลงทนุ 2,200,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,200,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 2,200,000             บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 2,200,000              บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง 
ช่วงลาดพรา้ว-สาํโรง กรุงเทพมหานคร 2,200,000              บาท

89,250,000             บาท
1. งบลงทนุ 89,250,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 89,250,000            บาท
1.1.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 89,250,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 89,250,000             บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ช่วงแบริ่ง-สมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 89,250,000             บาท

115,360,000           บาท
1. งบลงทนุ 115,360,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 115,360,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 115,360,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 115,360,000           บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู 
ช่วงแคราย - มนีบรุี กรุงเทพมหานคร 115,360,000           บาท

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว ช่วงแบริ่ง-สมทุรปราการ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิ ช่วงบางซ่ือ - ท่าพระ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงช่วงลาดพรา้ว - สาํโรง

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแคราย - มนีบรุี
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532,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 532,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 532,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 532,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 532,000,000           บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่ง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ กรุงเทพมหานคร 500,000,000           บาท
(2) ค่าจา้งสาํรวจอสงัหาริมทรพัย ์โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ กรุงเทพมหานคร 32,000,000             บาท

699,600,000           บาท
1. งบลงทนุ 699,600,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 699,600,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 699,600,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิ 699,600,000           บาท
(1) ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต กรุงเทพมหานคร 699,600,000           บาท

111,728,100           บาท
1. งบลงทนุ 111,728,100           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 111,728,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 111,728,100           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 103,653,200           บาท
(1) ค่าจา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้ง จดัหาและตดิต ัง้ระบบอาณตัสิญัญาณเสน้ทาง
สายตะวนัออก ช่วงสถานีโยทะกาถงึสถานีคลองลกึ จงัหวดัปราจนีบรุี 103,653,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 667,276,600           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 70,219,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 103,653,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 493,404,400           บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 8,074,900              บาท
(1) ค่าจา้งทีป่รึกษาจดัประกวดราคาพรอ้มควบคุมงานก่อสรา้งเสน้ทาง
สายตะวนัออก ช่วงสถานีโยทะกา ถงึสถานีคลองลกึ จงัหวดัปราจนีบรุี 8,074,900              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 17,876,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,030,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,176,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,074,900              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,595,000              บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบอาณัตสิญัญาณไฟสที ัว่ประเทศ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงเตาปูน - ราษฎรบู์รณะ

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
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5,000,000              บาท
1. งบลงทนุ 5,000,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 5,000,000              บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 5,000,000              บาท

79,210,500             บาท
1. งบลงทนุ 79,210,500            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 79,210,500            บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 79,210,500            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 79,210,500             บาท
(1) งานเสริมความม ัน่คงโครงสรา้งทาง (Track Strengthening) 
ระหวา่งสถานีวงเวยีนใหญ่ - มหาชยั กรุงเทพมหานคร 79,210,500             บาท
โครงการ : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ 198,025,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,711,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 64,103,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 79,210,500             บาท

848,945,500           บาท
1. งบลงทนุ 848,945,500           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 848,945,500           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 848,945,500           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 848,945,500           บาท
(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 69,475,000             บาท

(2) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.114+076 – กม.120+530) สายตะวนัออก 
จ.นครนายก – จ.ปราจนีบรุี (ช่วงสถานีมกักะสนั – อรญัประเทศ) 4 ช่วง
จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แห่ง 47,521,000             บาท
(3) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.142+995 – กม.167+700) สายตะวนัออก 
จ.ปราจนีบรุี (ช่วงสถานีมกักะสนั – อรญัประเทศ) 7 ช่วง 
จงัหวดัปราจนีบรุี  1 แห่ง 22,686,000             บาท
(4) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.192+329 – กม.208+601) สายตะวนัออก 
จ.สระแกว้ (ช่วงสถานีมกักะสนั – อรญัประเทศ) 2 ช่วง 
จงัหวดัสระแกว้ 1 แห่ง 52,023,000             บาท

โครงการ : โครงการระบบรถไฟชานเมอืง สายสแีดงเขม้ ช่วงรงัสติ-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

โครงการ : โครงการปรบัปรุงทางรถไฟ

โครงการ : โครงการปรบัปรุงสะพานและช่องน้ํา
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(5) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.409+565)  สายตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์
(ช่วงสถานีชุมทางถนนจริะ – อบุลราชธานี) 1 ช่วง จงัหวดัสุรนิทร ์1 แห่ง 31,997,000             บาท
(6) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.5+744 – กม.15+871) สายตะวนัออก 
(ช่วงสถานีมกักะสนั – อรญัประเทศ) 3 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 29,520,000             บาท
(7) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.82+100 - กม.108+550) สายสุพรรณบรุ ี
จ.นครปฐม - จ.สุพรรณบรุี (ช่วงชุมทางหนองปลาดกุ - สุพรรณบรุี) 5 ช่วง
จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 15,513,000             บาท
(8) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.463+128 – กม.483+403) สายเหนือ จ.อุตรดติถ ์
(ชุมทางบา้นดารา) - จ.สุโขทยั (สวรรคโลก) 6 ช่วง จงัหวดัสุโขทยั 1 แห่ง 39,509,000             บาท
(9) งานก่อสรา้งขยายสะพานและท่อสีเ่หลีย่ม คสล. ลอดใตท้างรถไฟ
เพือ่แกไ้ขปญัหาอุทกภยั จาํนวน 1 ช่วง ระหวา่งสถานีโคกคราม - 
นครศรีธรรมราช (กม.812/11-12) จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(10) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนินการ
สิง่กีดขวางทางนํา้จาํนวน 1 ช่วงระหวา่งสถานีดอนสนีนท ์- พานทอง 
(กม.85/5-6) จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 10,000,000             บาท
(11) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนินการ
สิง่กีดขวางทางนํา้ จาํนวน 1 ช่วงระหวา่งสถานีดอนสนีนท ์- พานทอง 
(กม.88/12-13) จงัหวดัชลบรุี 1 แห่ง 15,000,000             บาท
(12) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ เพือ่บูรณาการแผนการดาํเนินการ
สิง่กีดขวางทางนํา้ จาํนวน 1 ช่วงระหวา่งสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - 
ดอนสนีนท ์(กม.70/11-12) จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 30,000,000             บาท
(13) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ 2 ช่วง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 68,717,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,810,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,768,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 12,974,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 68,717,800             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 61,349,800             บาท

(14) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 19,425,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 38,850,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,065,600              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,359,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,425,000             บาท
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(15) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัราชบรุ ี1 แห่ง 9,845,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,690,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,809,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,100                  บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 9,845,300              บาท

(16) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 5,728,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 14,322,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 6,128,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,464,800              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 5,728,800              บาท

(17) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้1 ช่วง จงัหวดัอุตรดติถ ์1 แห่ง 53,700,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 89,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,769,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 9,030,800              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 53,700,000             บาท

(18) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้8 ช่วง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 67,840,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 135,680,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,389,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 39,450,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 67,840,000             บาท

(19) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้10 ช่วง จงัหวดัพษิณุโลก 1 แห่ง 56,500,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 113,000,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,872,800             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,627,200             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 56,500,000             บาท

(20) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้12 ช่วง จงัหวดัแพร่ 1 แห่ง 31,160,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 62,320,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,958,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,201,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 31,160,000             บาท
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(21) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้7 ช่วง จงัหวดัลาํพูน 1 แห่ง 23,850,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 79,500,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,098,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,551,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,850,000             บาท

(22) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้3 ช่วง จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง 23,528,700             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 58,821,700             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,413,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,879,400             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 23,528,700             บาท

(23) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้19 ช่วง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 แห่ง 28,669,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,782,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,551,500             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,561,300              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,669,200             บาท

(24) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ทีจ่าํเป็น เพือ่บูรณาการแผน
การดาํเนินการสิง่กีดขวางทางนํา้ในทางรถไฟสายต่าง ๆระหวา่งสถานี
ดอนสนีนท ์- พานทอง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 แห่ง 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 ตัง้งบประมาณ 24,000,000             บาท

(25) งานก่อสรา้งสะพานและช่องนํา้ทีจ่าํเป็น เพือ่บูรณาการแผน
การดาํเนินการสิง่กีดขวางทางนํา้ในทางรถไฟสายต่าง ๆระหวา่งสถานี
บา้นตูล - ชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 1 แห่ง 20,069,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 66,897,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,827,900             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 20,069,100             บาท

(26) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้(กม.421+860 – กม.471+516) สายเหนือ 
จ.พษิณุโลก – จ.อตุรดติถ ์(ช่วงสถานีรงัสติ - เชียงใหม่) 10 ช่วง 
จงัหวดัอุตรดติถ ์1 แห่ง 12,994,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 64,970,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,994,100             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 51,976,400             บาท
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(27) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได ้ (กม.76+857) สายเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
(ช่วงสถานีรงัสติ-เชียงใหม่) 1 ช่วง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 10,123,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 50,616,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,123,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 40,492,800             บาท

(28) งานเปลีย่นหรือเสริมความม ัน่คงสะพานทีช่าํรุดหรือรบันํา้หนกักดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไม่ได(้กม.590+439 – กม.643+126) สายเหนือ จ.ลาํปาง 
(ช่วงรงัสติ – เชียงใหม่) 6 ช่วง จงัหวดัลาํปาง 1 แห่ง 14,550,300             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 72,751,100             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 14,550,300             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,200,800             บาท

500,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 500,000,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 500,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 500,000,000           บาท
(1) ค่าเวนคืนทีด่นิและรื้อยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง จงัหวดันครราชสมีา 500,000,000           บาท

402,359,000           บาท
1. งบลงทนุ 402,359,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 402,359,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 402,359,000           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 402,359,000           บาท
(1) งานจา้งทีป่รึกษาออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอื
ระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี
ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภมูภิาคช่วง กรุงเทพมหานคร - 
หนองคาย  (ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย) จงัหวดัหนองคาย 402,359,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 731,562,300           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,743,700           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 165,357,500           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 402,359,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 51,102,100             บาท

โครงการ : โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูงเพื่อเช่ือมโยงภมูภิาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสมีา)

โครงการ : โครงการออกแบบรายละเอยีดงานโยธา โครงการความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
แห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สูง
เพื่อเช่ือมโยงภมูภิาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสมีา - หนองคาย)

787



250,816,000           บาท
1. งบลงทนุ 250,816,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 250,816,000           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 250,816,000           บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 242,076,000           บาท
(1) ค่าก่อสรา้ง กรุงเทพมหานคร 242,076,000           บาท

1.1.1.2 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 8,740,000              บาท
(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 8,740,000              บาท

125,200,200           บาท
1. งบลงทนุ 125,200,200           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 125,200,200           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 125,200,200           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 125,200,200           บาท
(1) งานจา้งทีป่รึกษาศึกษาสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายการ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่เตรียมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - 
กาํแพงเพชร - นครสวรรค ์จงัหวดัตาก 125,200,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 161,200,200           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 36,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 125,200,200           บาท

โครงการ : โครงการสาํรวจ ออกแบบรายละเอยีดและจดัทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อเตรยีมการก่อสรา้งทางรถไฟสายแม่สอด - ตาก - กาํแพงเพชร - นครสวรรค์

โครงการ : โครงการก่อสรา้งทางเช่ือมต่อทางเช่ือม skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
กบัสถานีหลกัสี่ตามพระดาํริ
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71,366,000             บาท
1. งบลงทนุ 67,700,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 67,700,000            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 67,700,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํรวจ 60,000,000             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงสถานีภาคพื้นของระบบคน้หาและช่วยเหลอือากาศยาน
และเรือทีป่ระสบภยัดว้ยดาวเทยีม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทยีม
วงโคจรพสิยัตํา่เป็นระบบดาวเทยีมวงโคจรพสิยักลาง แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 60,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000           บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 7,700,000              บาท
(1) โครงการศึกษาออกแบบการตดิต ัง้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการคน้หา
และช่วยเหลอือากาศยานและเรือทีป่ระสบภยั ตามคาํแนะนาํขององคก์าร
การบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 7,700,000              บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 3,666,000             บาท
1) โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ 
(ICAO) 2,066,000              บาท
2) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการคน้หาและช่วยเหลอืเรือทีป่ระสบภยัเพือ่รองรบั
การตรวจตามมาตรฐานสากลขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) 1,600,000              บาท

6,000,000              บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 6,000,000             บาท

1) งานจา้งทีป่รึกษาเพือ่ศึกษาแนวทางและจดัต ัง้องคก์รพเิศษ 
เพือ่กาํกบัการดาํเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 6,000,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 30,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน 1.2 : การกาํกบัดูแลและพฒันามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง
ตวัช้ีวดัที่ 1 : โครงการที่ส่งเสรมิดา้นความปลอดภยัและมมีาตรฐานสากลดา้นคมนาคมขนส่ง 
6 โครงการ

โครงการ : โครงการศึกษาแนวทางและจดัต ัง้องคก์รพเิศษเพื่อกาํกบั
การดาํเนินโครงการรถไฟความเรว็สูง

กระทรวงคมนาคม
สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม
โครงการ : โครงการพฒันางานดา้นคน้หา และช่วยเหลอืงานนิรภยัการบนิ 
และสอบสวนดา้นการบนิพลเรอืนตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO)
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10,000,000             บาท
1. งบรายจ่ายอืน่ 10,000,000            บาท

1) ค่าจา้งศึกษาการพฒันาระบบกาํกบัดูแลความปลอดภยัและความม ัน่คง
ของการขนส่งทางราง 10,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 25,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

5,000,000              บาท
1. งบลงทนุ 5,000,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000             บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000             บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 5,000,000              บาท
กจิกรรมยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัทางถนน 5,000,000             บาท

(1) ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ 5,000,000              บาท

123,812,700           บาท
1. งบลงทนุ 104,504,100           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 104,504,100           บาท
1.1.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 104,504,100           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบริษทัทีป่รึกษา 104,504,100           บาท
(1) ค่าจา้งศึกษาการพฒันามาตรฐานแบง่ลาํดบัช ัน้ถนนของโครงข่าย 
(Road Hierarchy) เพือ่ความปลอดภยัในการคมนาคมขนส่งทางถนน
อย่างย ัง่ยนื กรุงเทพมหานคร - บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,000,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ - บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 15,200,000             บาท

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ
สามารถเช่ือมโยงท ัว่ถงึท ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ

กรมการขนส่งทางราง
โครงการ : โครงการการคมนาคมขนส่งทางรางมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
และมปีระสทิธิภาพ

โครงการ : โครงการอาํนวยความปลอดภยัสนบัสนุนดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์
กรมทางหลวงชนบท
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(2) ค่าจา้งศึกษาการพฒันาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดนิทาง 
เพือ่การเขา้ถงึสถานีรถไฟฟ้าและสนามบนิในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 8,856,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,141,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,428,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,856,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 8,856,400              บาท

(3) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2564-2580 กรุงเทพมหานคร -                        บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 42,624,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,524,800              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ -                        บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 34,099,200             บาท

(4) ค่าจา้งศึกษาการจดัทาํแผนโลจสิตกิสเ์พือ่เพิม่ประสทิธิภาพการขนส่งสนิคา้
เชื่อมโยงฐานการผลติในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
กบัประตูการคา้ในพื้นทีภ่าคใต ้จงัหวดัระนอง 17,993,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,492,400             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 4,498,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 17,993,900             บาท

(5) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนพฒันาการเดนิทางทางนํา้ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและการเชื่อมต่อการเดนิทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร 28,288,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 35,360,100             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,072,100              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 28,288,000             บาท

(6) ค่าจา้งศึกษาบูรณาการรูปแบบการพฒันาสถานีเปลีย่นถ่าย
และกระจายสนิคา้ของประเทศเชื่อมการขนส่งสนิคา้หลายรูปแบบ 
และพฒันาจดุพกัรถบรรทกุบนโครงข่ายถนนสายหลกัในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และพื้นทีต่่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร 16,077,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 40,193,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,077,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,115,800             บาท

(7) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํโมเดลการพฒันาระบบเทคโนโลยเีพือ่การบริหาร
จดัการจราจร กรุงเทพมหานคร 4,035,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 10,088,500             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,035,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 6,053,100              บาท
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(8) ค่าจา้งศึกษาการจดัทาํ Model การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่
กลุม่จงัหวดัภาคกลางและภาคใต ้เชื่อมโยงกบัพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ
ภายใตก้รอบ GMS เพือ่สนบัสนุนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
กรุงเทพมหานคร 19,098,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 47,745,300             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 19,098,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,872,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,774,500              บาท

(9) ค่าจา้งศึกษาการพฒันานวตักรรมระบบวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics) เพือ่การขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทกุ และการเดนิทาง
ของคนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที ่1  กรุงเทพมหานคร 10,155,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 25,552,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,110,600              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 10,155,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,287,000             บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 19,308,600            บาท
1) ค่าจา้งศึกษาจดัทาํแผนการกาํกบัการบริหารจดัการระบบตัว๋ร่วม 6,908,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 34,542,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,908,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 6,908,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 20,725,200             บาท

2) ค่าจา้งศึกษาสาํรวจการเดนิทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Bangkok Travel Demand Survey) 8,414,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 39,359,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,414,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,945,400             บาท

3) ค่าจา้งศึกษานโยบายการลดการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนส่งทางบก 2,519,800              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 12,598,600             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,519,800              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,078,800             บาท

4) ค่าจา้งศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏบิตัแิบบบูรณาการดา้นคมนาคม
และโลจสิตกิสใ์นระดบัภมูภิาคและประเทศ 1,466,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 7,329,500              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,466,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,863,500              บาท
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- บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,500,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน - บาท
เงนินอกงบประมาณ              1,500,000 บาท
1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป - บาท
เงนินอกงบประมาณ              1,500,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน - บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการบรกิารวเิคราะหแ์ละทดสอบมาตรฐานความปลอดภยัระบบขนส่งทางราง
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13,346,000             บาท
1. งบลงทนุ 13,346,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 13,346,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 13,346,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 13,346,000             บาท
(1) โครงการพฒันาการใหบ้รกิารและควบคมุวตัถอุนัตรายผ่านระบบดจิทิลั 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 13,346,000             บาท

8,957,600              บาท
1. งบลงทนุ 8,957,600              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 8,957,600              บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,957,600              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,957,600              บาท

8,957,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 82,093,900             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,418,800             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 8,957,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 56,717,500             บาท

กระทรวงคมนาคม
กรมเจา้ท่า
โครงการ : โครงการพฒันาและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบโลจสิติกส ์

(1) โครงการพฒันาและปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน การใหบ้รกิารประชาชนเพือ่รองรบังาน NSW กรงุเทพมหานคร

เป้าหมายที่ 2 : การบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน และการอาํนวยความสะดวกทางการคา้
ใหม้ีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสากล
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประสทิธิภาพการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่ดีข้ึนในปี 2564 
(อนัดบัดา้นการคา้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก(Trading Across Border))
ตวัช้ีวดัที่ 2 : สดัส่วนตน้ทนุการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัและตน้ทนุการบรหิารจดัการโลจสิติกสต่์อ GDP 
ลดลงรอ้ยละ 0.1 ต่อปี
แนวทางการดาํเนินงาน 2.1 : พฒันา NSW ใหเ้ช่ือมโยงแลกเปลีย่นกระบวนการนําเขา้ส่งออก
ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์บบไรก้ระดาษไดอ้ย่างสมบูรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการ : โครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารเช่ือมโยงทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานสามารถใหบ้รกิารเช่ือมโยงขอ้มูลกบัผูป้ระกอบการผ่านระบบ NSW 
ในรูปแบบ B2G  จาํนวน 2 โครงการ
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31,550,000             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 31,550,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์
และโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม 31,550,000             บาท

20,136,900             บาท
เงนินอกงบประมาณ              25,000,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 20,136,900             บาท
เงนินอกงบประมาณ              25,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1,299,300              บาท
2) ค่าใชจ่้ายพฒันาและส่งเสรมิโลจสิตกิสเ์พือ่การคา้ 18,837,600             บาท

แนวทางการดาํเนินงาน 2.2 : พฒันาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อปุทาน และเช่ือมโยงการคา้
สู่รูปแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
ตวัช้ีวดัที่ 1 : ตน้ทนุดา้นโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2564 ลดลง
ไม่นอ้ยกว่า 800 ลา้นบาท
กระทรวงอตุสาหกรรม
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจดัการโลจสิติกสแ์ละโซ่อปุทานภาคอตุสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ
โครงการ : โครงการส่งเสรมิการพฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์

แนวทางการดาํเนินงาน 2.3 : พฒันาบรกิารและขยายเครอืข่ายของผูใ้หบ้รกิารโลจสิติกส ์(LSPs)
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนการจบัคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ 
และผูป้ระกอบการคา้ระหว่างประเทศไม่นอ้ยกว่า 600 คู่ และเกดิมูลค่าเจรจาการคา้ 1,015 ลา้นบาท
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39,917,200             บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 39,917,200             บาท

1) โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย 27,417,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 34,271,600             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 6,854,400              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,417,200             บาท

2) โครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเชื่อมโยงเสน้ทางขนส่งทางทะเลฝัง่อ่าวไทย
และอนัดามนัของประเทศไทย 12,000,000             บาท
3) โครงการตดิตามการขบัเคลือ่นการพฒันาระบบโลจสิตกิสต์ามแผนแม่บท
ภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 500,000                บาท

119,100,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 119,100,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 119,100,000           บาท
1) ค่าครภุณัฑ์ 119,100,000            บาท

(1) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบเพือ่รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยรีถไฟ
ความเรว็สูง ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ระบบ 119,100,000            บาท

6,100,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 6,100,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,100,000              บาท
1) การพฒันาเครือ่งมอืภมูสิารสนเทศเพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ 6,100,000              บาท

แนวทางการดาํเนินงาน 2.4 : พฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ 
และคณุภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล)
ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนโครงการพฒันาปจัจยัสนบัสนุนดา้นโลจสิติกส ์(มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ 
และคณุภาพบคุลากร วจิยั นวตักรรม และเทคโนโลยี พฒันาขอ้มูลและการติดตามประเมินผล) 
8 โครงการ

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาเครื่องมือภมูสิารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการเดินอากาศ

สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
โครงการ : โครงการวางแผนและขบัเคลื่อนการพฒันาระบบโลจสิติกสแ์ละระบบอาํนวยความสะดวก
ทางการคา้

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการ : โครงการหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเพื่อรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเรว็สูง
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477,400                บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 477,400                บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 477,400                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสนิคา้เกษตร
ของสถาบนัเกษตรกรดว้ยโซ่ความเยน็ (Cold Chain) 477,400                บาท

43,442,500             บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 43,442,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 43,442,500             บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 43,442,500             บาท

5,256,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,256,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนส่ง
และการคา้ระหวา่งประเทศ 5,256,000              บาท

9,000,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 9,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ 9,000,000              บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิติกสร์องรบัธุรกจิขนส่ง

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกสส์นิคา้เกษตร

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั
โครงการ : โครงการแผนพฒันา Thailand Smart Mobility
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67,750,000             บาท
1. งบลงทนุ 67,750,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 67,750,000             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 67,750,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 67,750,000             บาท
(1) เครือ่งทดสอบรบัรองประแจทางหลกี ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 17,750,000             บาท
(2) เครือ่งตรวจสอบตดิตามการใชง้านรถไฟแบบอจัฉรยิะ ตาํบลคลองหา้ 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 50,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน - บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,500,000 บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป - บาท
เงนินอกงบประมาณ               1,500,000 บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน - บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000              บาท

รฐัวสิาหกจิ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โครงการ : โครงการพฒันาการวเิคราะหแ์ละทดสอบระบบรางรถไฟความเรว็สูง
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