สารบัญ
กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่วยงาน

(1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
1 ถึง 654
1
1
1
2
5
7
9

11 ถึง 52
11
11
11
12
13
13
14
16

(ข)

(2) กรมการปกครอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(3) กรมการพัฒนาชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
53 ถึง 114
53
53
54
55
59
60
61
64

115 ถึง 145
115
115
115
116
117
117
118
120

(ค)

(4) กรมที่ดิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(5) กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
147 ถึง 193
147
147
147
148
151
151
152
154

195 ถึง 219
195
195
195
196
198
198
199
200

(ง)

(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
221 ถึง 475
221
221
221
222
226
226
229
232

477 ถึง 580
477
477
477
478
479
479
480
483

(จ)

(8) กรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

(9) เมืองพัทยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

หน้า
581 ถึง 619
581
581
581
582
585
585
586
587

621 ถึง 654
621
621
621
622
624
624
625
627

กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

386,179,348,900 บาท
371,801,731,300 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวติ และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมันคงและสมดุ
่
ลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ
1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและความมันคงภายใน
่
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุ นการบริหารราชการในระดับพื้นที่
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยและเข้มแข็ง พื้นทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันภายใต้การบริหารจัดการองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

2

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล ้านบาท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน
งบประมาณ
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
5,109.2469
่
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็ นมิตร ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
กับสิง่ แวดล ้อมเพือ่ การพัฒนา
และระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
อย่างยัง่ ยืน
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,477.1440
(ด้านความมันคง)
่
- แผนงานพื้นฐานด้านความมันคง
่
650.9379
4,852.6078
่
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
ความมันคงของสถาบั
่
นหลัก
มันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนา
ของชาติ
ประเทศสู่ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ น
ธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้
ในสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

1,601.1926

- แผนงานบูรณาการป้ องกัน
ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิด
ยาเสพติด
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับ
กระบวนการทํางานของกลไก
ที่เกี่ยวข้องด้านความมันคงจาก
่
แนวดิ่งสู่แนวราบ

189.7211

62.7078

5,220.6585

80.0000

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค

119.8617

- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว กีฬา และ
วัฒนธรรม
- แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

302.5303

19.4512
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ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ฉบับที่ 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ น
ธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ใน
สังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ น
ธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ใน
สังคม

แผนงาน

งบประมาณ

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

350.8590

- แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
- แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ให้มคี ุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
การศึกษาเพือ่ ความยัง่ ยืน

354.7790

ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหา - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ
่
อ่ มลํา้
ความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้ มันคงและลดความเหลื
และสร้างการเติบโตจากภายใน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลือ่ มลํา้ และสร้างการ
เติบโตจากภายใน)

1,591.8949
11.0920

9.2048

2,748.4711

2,831.3718

- แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลือ่ มลํา้ และสร้างการเติบโต
จากภายใน

1,131.0945

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็ นมิตร ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํา้ และ - แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร กับสิง่ แวดล ้อมเพือ่ การพัฒนา
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่ อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการ
อย่างยัง่ ยืน
ต่อสิง่ แวดล ้อม
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

3,586.2928

- แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํา้
- แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการ
จัดการมลพิษและสิง่ แวดล ้อม

11,122.0998
8.5432
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ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

แผนงาน

งบประมาณ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการจัดการนํา้ และสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน)

1,230.9505

- แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการ
นํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
อย่างยัง่ ยืน

703.9642

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

- แผนงานบูรณาการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน

32.9075

275,465.4169

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพื้นที่เศรษฐกิจ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน
รวมทัง้ สิ้น

371,801.7313

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ น
ธรรมและลดความเหลือ่ มลํา้ ใน
สังคม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

6,839.9479

80.6292
33.7095

38,388.5277

5,579.1778

14.7374
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5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ชุมชนเข้มแข็ง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนเป้ าหมายที่
ได้รบั การพัฒนาอาชีพ มีรายได้เฉลีย่ สูงขึ้นจากเกณฑ์
จปฐ.
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนเป้ าหมายที่ได้รบั การ
พัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้ าหมายได้รบั การ
บริหารจัดการ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้ าหมายได้รบั การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บา้ น/ชุมชนเป้ าหมาย
ที่ได้รบั การสนับสนุนให้มคี วามพร้อมในการจัดการภัย
คุกคาม ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บา้ น/ชุมชน
เป้ าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ล้านบาท 386,296.0246 372,085.9994 132,485.4260 131,691.4494 120,788.7268
ล้านบาท 386,179.3489 371,801.7313 132,128.4540 131,158.6494 120,788.7268
ล้านบาท
116.6757
284.2681
356.9720
532.8000
ร้อยละ

-

80

80

80

80

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

14,746.0801
-

6,710.9374
-

6,557.3569
-

6,709.8839
-

6,870.1901
-

ร้อยละ

-

100

100

100

100

ร้อยละ

-

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

18,149.9942
-

16,765.2332
-

17,197.6801
-

17,241.6129
-

17,259.7850
-

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

17,126.5579
-

19,428.8567
-

24,224.3103
-

23,226.5804
-

13,864.4810
-
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งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั
4. หน่ วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสําเร็จของการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการของกระทรวงมหาดไทย
ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินรายได้
5. ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : พื้นที่ภมู ภิ าค เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพื้นที่
เป้ าหมายเพิม่ ขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินรายได้
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

หน่ วยนับ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ล้านบาท 331,261.5769 326,459.8582
ล้านบาท
115.1077
243.7081
ล ้านบาท
115.1077
243.7081

80,480.9154
356.9720
356.9720

81,090.0387
532.8000
532.8000

81,619.0323
-

แห่ง

-

64

64

64

64

ร้อยละ

-

0.05

0.05

0.05

0.05

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท

4,895.1398
1.5680
1.5680
-

2,436.8458
40.5600
40.5600

3,668.1913
-

2,890.5335
-

1,175.2384
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่ วย :ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงและการต่างประเทศ

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

43,927.9940
43,927.9940
1,669.0243

8,065.1744
8,065.1744
929.1582

28,461.1672 291,347.3957
28,461.1672 268,114.8843
2,916.9272
83.1388

-

19,244.2166
19,244.2166
123.2542

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
1,477.1440
1,477.1440
-

41,644.4023
6,932.7261
6,035.5880
7,426.4764

31,228.9361
2,831.3718
4,130.0282
1,477.1440

3,118.4262
1,131.0945
1,104.9495
650.9379

6,151.0016
2,612.6893
743.8888
5,109.2469

1,146.0384
357.5705
56.7215
189.1476

-

3,594.9225
26.7804
54.7099
7,237.3288

1,477.1440

26,049.1850
254,882.5936

1,230.9505
1,360.5391

448.3755
682.2326

10,814.8954 13,554.9636
112.5180 252,727.3039

-

8,196.8041
10.4167

หน่ วยงาน

รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมการพัฒนาชุมชน
4. กรมทีด่ นิ
5. กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง
7. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
หน่ วยงานในกํากับ
1. กรุงเทพมหานคร
2. เมืองพัทยา

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

371,801.7313
348,569.2199
5,598.2485

23,232.5114
21,490.6940
1,741.8174

-

-

-

แผนงาน
บูรณาการ

23,232.5114
21,490.6940
1,741.8174

ค่าดําเนิ นการ
ภาครัฐ

-

รวมทัง้ สิ้น

-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

650.9379 15,262.5132
650.9379 15,262.5132
95.3190

1,853.6215
1,853.6215
27.9352

2,619.5144
2,544.6144
5.5000

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

650.9379

2,555.9523
5,109.2469

1,038.9702
26.7804
54.7099
-

40.4512
210.9284
-

7,497.4875
4.5075

699.3166
5.9092

แผนงาน
พื้นฐาน

-

-

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

-

-

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

-

9.2048
9.2048
-

11.0920
11.0920
-

-

-

2,619.5144
2,544.6144
5.5000

20.2968
20.2968
-

-

-

-

40.4512
210.9284
-

-

-

-

-

-

1,922.6948
365.0400

-

-

-

1,922.6948
365.0400

20.2968

-

-

9.2048

11.0920

74.9000
74.9000

-

-

-

74.9000
74.9000

-

-

-

-

-
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หน่ วย :ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

รายการค่าดําเนิ นการภาครัฐ

หน่ วยงาน
แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

รวมทัง้ สิ้น
รวมทัง้ สิ้น
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมการพัฒนาชุมชน
4. กรมทีด่ นิ
5. กรมป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง
7. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่
หน่ วยงานในกํากับ
1. กรุงเทพมหานคร
2. เมืองพัทยา

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

รวมทัง้ สิ้น

6,830.7991
6,830.7991
-

2,831.3718
2,831.3718
-

1,131.0945
1,131.0945
-

2,748.4711
2,748.4711
-

119.8617
119.8617
-

16,651.8505
16,651.8505
-

6,695.0173
135.7818
-

2,831.3718
-

1,131.0945
-

2,612.6893
135.7818
-

119.8617
-

4.9800
519.4936
189.1476

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,929.6861
8.5432
-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้ สิ้นของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

1,230.9505
1,230.9505
1,230.9505
-

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทัง้ สิ้น

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงานบริหาร
แผนงานบริหาร
เพื่อรองรับกรณี
จัดการหนี้ ภาครัฐ
ฉุกเฉิ นฯ

รวมทัง้ สิ้น

703.9642
703.9642
-

3,586.2928
3,586.2928
-

11,130.6430
11,130.6430
-

326,435.0539
303,277.4425
5,469.4943

38,388.5277
38,388.5277
1,669.0243

5,579.1778
5,579.1778
929.1582

6,854.6853
6,854.6853
2,821.6082

275,612.6631
252,455.0517
49.7036

-

-

-

255.5887
-

4.9800
263.9049
-

189.1476

38,004.0486
5,325.6027
-

31,228.9361
4,130.0282
-

3,118.4262
849.3608
-

3,590.0693
344.2021
-

66.6170
2.0116
-

-

-

-

448.3755
-

3,317.4079
-

10,932.9522
8.5432

254,478.2969

1,360.5391

682.2326

98.8057

252,336.7195

-

-

-

-

23,157.6114
21,490.6940
1,666.9174

-

-

-

-

-

-

23,157.6114
21,490.6940
1,666.9174

-

-
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ลา้ นบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง

ปี 2562
1,646.3901

ปี 2563
1,468.0780

ปี 2564
393.2246

ปี 2565 - จบ
225.0759

งบประมาณ
-

735.0558

951.7372

675.8928

1,993.0173

-

897.6051

3. กรมที่ดนิ

-

729.3026

4. กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-

1,299.6200

5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
7. กรุงเทพมหานคร
8. เมืองพัทยา
รวมทัง้ สิ้น

20,323.5809

24,106.5009

9.5485

1.8378

1,957.2928

4,701.7978

73.7261

278.1788

24,745.5942

33,537.0531

9,374.3340
2,043.0488
13,384.1053

-

-

-

-

49.1617
-

-

-

1,109.1553

-

58.2800

2,267.2549

1,167.4353

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

25,134,785,000 บาท
5,598,248,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นําในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
2. พันธกิจ
1. แปลงนโยบายและบูรณาการการทํางานไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับพื้นที่
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
องค์กรมีความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นทีโ่ ดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนมีความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ประชาชนน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ: ประชาชนที่นอ้ มนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิจน
เป็ นวิถชี วี ติ มีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. องค์กรมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ: ความสําเร็จของการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริการของหน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. พื้นที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พื้นที่เป้ าหมายขับเคลือ่ น
การดําเนินงานได้บรรลุตามแผนที่กาํ หนด
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:พื้นที่เป้ าหมายได้รบั การ
พัฒนาทางด้านสังคมและความมันคง
่
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
25,134.7850
5,598.2485
6,245.7479
5,100.3184
3,649.2436
25,134.7850
5,598.2485
6,245.7479
5,100.3184
3,649.2436
-

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

80

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

66.2319
-

60.3190
-

79.0310
-

86.4057
-

86.4057
-

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

5,469.4943
-

6,064.3297
-

4,909.7605
-

3,520.7357
-

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ

80

80

80

80

68.4352
-

102.3872
-

104.1522
-

42.1022
-

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

24,998.1691
-

70.3840
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน

1,669,024,300 บาท
929,158,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

929,158,200 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

2,916,927,200 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมันคง
่
จากแนวดิ่งสู่แนวราบ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

60,319,000 บาท
35,000,000 บาท
2,821,608,200 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

83,138,800 บาท

แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

27,935,200 บาท
5,500,000 บาท
49,703,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
11
11

ปี 2562
124.7058
124.7058

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
118.6212
106.6662
214.4967
118.6212
106.6662
214.4967
-

33
33

1,521.6843
1,521.6843

1,349.4568
1,349.4568

286.5584
286.5584

10.5792
10.5792

-

44

1,646.3901

1,468.0780

393.2246

225.0759

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 10 รายการ เป็ นเงิน 121,530,600 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 3,175,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 29 รายการ เป็ นเงิน 1,352,934,300 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 168,750,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
มัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นหลักการ
ทรงงาน การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการ
ทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความ
มัน่ คงจากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังจิตสํานึกรัก
สามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคน
ในชาติ
5. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาพื้นที่
6. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
ป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยา
เสพติดกระทรวงมหาดไทย
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นการดําเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,624.1107
1,083.9958
1,624.1107
44.9136

-

-

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,215.3177
10.2061
664.6182
-

รวม
5,598.2485
1,669.0243

870.6871

-

10.2061

48.2650

929.1582

870.6871

-

10.2061

48.2650

929.1582

-

-

-

60.3190

60.3190

-

-

-

60.3190

60.3190

-

-

-

35.0000

35.0000

-

-

-

35.0000

35.0000

168.3951

2,215.3177

-

437.8954

2,821.6082

168.3951

2,215.3177

-

423.1580

2,806.8708

-

-

-

14.7374

14.7374

-

-

-

27.9352

27.9352

-

-

-

27.9352

27.9352

-

-

-

5.5000

5.5000

-

-

-

5.5000

5.5000
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากร
ของกระทรวงมหาดไทย

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

-

งบรายจ่ายอืน่
49.7036

รวม
49.7036

49.7036

49.7036
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,669,024,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
1,685.9679

1,685.9679
1,639.8723
46.0956
-

ปี 2562
1,669.0243
1,669.0243
1,624.1107
44.9136
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,765.1116
1,867.7305
1,867.4526
1,765.1116
1,867.7305
1,867.4526
1,710.4547
1,813.0736
1,812.7957
54.6569
54.6569
54.6569
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,669,024,300 บาท
1,624,110,700
1,522,058,200
1,363,578,000
158,480,200
102,052,500
44,913,600
44,913,600
36,525,600
1,386,000
1,242,000
2,136,000
3,624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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929,158,200 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
929,158,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้การบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
2. สนับสนุนการบริหารงานพื้นที่แบบบูรณาการ
3. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู ้
4. อํานวยความเป็ นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด
5. อํานวยการและประสานงานรัฐมนตรี
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
7. การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
8. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
9. พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าว
ภาคประชาชน
10. อํานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน
และผูอ้ พยพ
11. อํานวยการและประสานงานภาครัฐ
12. สนับสนุนการบริหารราชการทัว่ ไป
13. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
10.2061
48.2650
1.3960
18.0871
5.3985
3.6300

รวม
929.1582
11.6357
19.5777
17.9079
13.1621
7.9412
2.5892
4.5092
9.1085
4.3784

19.7534

28.2086

งบดําเนิ นงาน
870.6871
10.2397
1.4906
17.9079
13.1621
7.9412
2.5892
4.5092
3.7100
0.7484

งบลงทุน

3.6691

-

4.7861

4.7779
360.8322
439.1096

-

5.4200
-

-

-

4.7779
366.2522
439.1096
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8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไม่นอ้ ยกว่า
80
80
80
80
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จในการปรับปรุง
ร้อยละ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(-)
ไม่นอ้ ยกว่า
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ร้
อ
ยละ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
(-)
ล้านบาท
939.0681
รวมทัง้ สิ้น
929.1582 1,356.0577 1,055.6161
696.1035
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
939.0681
929.1582 1,356.0577 1,055.6161
696.1035
ล ้านบาท
880.6961
870.6871 1,267.8831
965.1612
605.6486
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
10.1070
10.2061
13.2200
13.3200
13.3200
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
48.2650
48.2650
74.9546
77.1349
77.1349
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเช่าทีด่ นิ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(7) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุหนังสือและตํารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุสอ่ื สาร
(2) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งรองปลัดกระทรวง, ผูว้ ่าราชการจังหวัด
และผูต้ รวจราชการกระทรวง (ระยะที่ 2) 90 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

929,158,200 บาท
870,687,100
456,470,200
331,764,400
6,312,600
5,764,100
1,200,700
214,932,000
1,602,300
26,672,100
5,328,900
23,063,700
14,648,000
21,673,400
479,200
195,000
117,000
250,000
7,965,400
1,560,000

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

30,600,000 บาท
183,600,000
88,620,800
27,659,200
36,720,000
30,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

5,100,000
2,040,000
1,020,000
1,020,000
1,020,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง 6 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 76 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) 38 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งรองปลัดกระทรวง 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถยนต์นงั ่ ส่วนกลาง 10 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

3,123,000 บาท
17,611,200
7,443,800
3,522,200
3,522,200
3,123,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,281,900 บาท

71,409,600
22,216,400
13,488,500
14,281,900
14,281,900
7,140,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,654,900 บาท

43,274,400
14,297,900
7,339,300
8,654,900
8,654,900
4,327,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
420,000 บาท

2,100,000
423,300
350,000
420,000
420,000
486,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,214,000 บาท

11,070,000
1,107,000
2,214,000
2,214,000
2,214,000
3,321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) 51 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งรองผูว้ ่าราชการจังหวัด 171 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าเช่ารถประจําตําแหน่งรองปลัดกระทรวง ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และผูว้ ่าราชการจังหวัด 90 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

435,500 บาท
2,863,400
375,900
435,500
572,700
572,700
906,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,125,000 บาท

58,935,600
7,573,500
9,125,000
11,787,200
11,787,200
18,662,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
52,676,300 บาท

264,849,100
26,778,600
52,676,300
52,969,900
52,969,900
79,454,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,175,200 บาท

190,512,000
3,175,200
38,102,400
38,102,400
111,132,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
414,216,900
140,618,400
19,448,000
23,240,000
5,470,900
225,439,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2) เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ (IOM)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
เพือ่ เชื่อมโยงกรอบอนุภูมภิ าคสู่ประชาคมอาเซียน
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย
8) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียน
9) ค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

10,206,100
10,206,100
1,520,000
3,000,000
900,000
4,786,100
48,265,000
3,630,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,523,900 บาท
14,689,000 บาท
4,564,500 บาท
4,563,200 บาท

834,000 บาท
708,000 บาท
5,064,400 บาท
688,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
60,319,000 บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนหลักการทรงงาน การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
60,319,000 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้มกี ารน้อมนําหลักการทรงงาน องค์ความรูต้ ามแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบตั ิจนเป็ นวิถชี วี ติ
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
1,656,943,900 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,656,943,900 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการขับเคลือ่ นหลักการทรงงาน และการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างเครือข่ายสือ่ สารเพือ่ ความมันคง
่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
60.3190
55.8687

-

-

-

4.4503

รวม
60.3190
55.8687
4.4503

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการดําเนินการ ไม่นอ้ ยกว่า
80
80
80
80
80
ร้อยละ

เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิ
จนเป็ นวิถชี วี ติ

ระดับ

(-)
5

(-)

5

5

5

5
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
60.3190
174.3935
174.3935
60.3190
174.3935
60.3190
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
79.0310
79.0310
79.0310
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

86.4057
86.4057
86.4057
-

1,296.0855
1,296.0855
1,296.0855
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นหลักการทรงงาน การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ
และเทิดทูนไว ้ซึง่ สถาบัน
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัญชา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

60,319,000 บาท
60,319,000 บาท
4,450,300 บาท
55,868,700 บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมัน่ คงจากแนวดิ่ง
35,000,000 บาท
สูแ่ นวราบ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกฝังจิตสํานึ กรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคน
35,000,000 บาท
ในชาติ
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสํานึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการตระหนักถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม รวมถึงการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
1,032,576,600 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,032,576,600 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
35.0000
35.0000

รวม
35.0000
35.0000

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
9,120
9,120
9,500
9,500
9,500
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความ
รักความสามัคคี และความปรองดอง
(-)
ไม่นอ้ ยกว่า
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจติ สํานึกรัก
80
80
80
80
ร้
อ
ยละ
สามัคคีและเกิดความปรองดองมากขึ้น
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
35.0000
71.8072
71.8072
35.0000
71.8072
35.0000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
40.3372
40.3372
40.3372
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

42.1022
42.1022
42.1022
-

843.3330
843.3330
843.3330
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปลูกฝังจิตสํานึ กรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง
ของคนในชาติ

35,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

35,000,000 บาท
35,000,000 บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
2,821,608,200 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
2,806,870,800 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคให้มปี ระสิทธิภาพรองรับการให้บริการ
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
39,294,327,100 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
39,294,327,100 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
ในระดับพื้นที่/นโยบายสําคัญรัฐบาล
3. สนับสนุนการขับเคลือ่ นงานนโยบายสู่การปฏิบตั ิในพื้นที่
4. สนับสนุนและอํานวยการศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย

งบดําเนิ นงาน
168.3951
147.2367
21.1584

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,215.3177
423.1580
2,215.3177
18.0660
302.0000
-

-

6.3650
96.7270

รวม
2,806.8708
2,380.6204
302.0000
6.3650
117.8854

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : หน่วยงานขับเคลือ่ นการดําเนินงานได้บรรลุ ไม่นอ้ ยกว่า
80
80
80
80
80
ร้
อ
ยละ
เป้ าหมาย
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการบริหารภาครัฐที่
80
80
80
80
มีคุณภาพ
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
24,230.6210 2,806.8708
24,230.6210 2,806.8708
281.0616
168.3951
3,116.2154 2,215.3177
16,714.4928
4,118.8512
423.1580
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
2,779.6004
2,779.6004
167.1101
1,403.6572
1,208.8331
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,822.8539 24,708.4147
1,822.8539 24,708.4147
167.1641 2,539.2447
459.9000
163.0000
1,195.7898 22,006.1700
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่ารับรองและพิธกี าร
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(5) ค่าซ่อมแซมและรักษาทรัพย์สนิ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู)้ 12 ทีน่ งั ่ 76 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 46 รายการ (รวม 1,154 หน่วย)
(2) ค่าครุภณั ฑ์เครือ่ งปรับอากาศของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดเชียงราย ตําบลริมกก
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด
(4) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดพะเยา ตําบลบา้ นต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด
(5) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 ชุด
(6) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี ตําบลอุทยั ใหม่
อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 ชุด

2,806,870,800 บาท

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

168,395,100
125,671,400
104,513,000
26,771,400
26,331,300
19,688,900
5,000,000
9,207,300
17,514,100
21,158,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

42,723,700
42,723,700
2,215,317,700
2,215,317,700
499,945,700
116,793,500
37,045,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,316,900 บาท
8,188,100 บาท
2,712,500 บาท
1,027,200 บาท
2,701,400 บาท

33

(7) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดลพบุรี ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(8) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดสิงห์บรุ ี ตําบลบางมัญ
อําเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 ชุด
(9) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด
(10) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดเลย ตําบลกุดป่ อง
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด
(11) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดสกลนคร ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 ชุด
(12) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด
(13) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดตรัง ตําบลทับเทีย่ ง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 ชุด
(14) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดระนอง ตําบลเขานิเวศน์
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด
(15) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
(16) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด
(17) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ชุด
(18) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดนราธิวาส ตําบลโคกเคียน
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด
(19) เครือ่ งปรับอากาศสํานักงานจังหวัดอุดรธานี ตําบลหมากแขง้
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด
(20) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด
(21) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดพะเยา
ตําบลบา้ นต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด
(22) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดพิจติ ร
ตําบลท่าหลวง อําเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 ชุด
(23) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดลําพูน
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 1 ชุด
(24) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ตําบลท่าอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด
(25) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด

1,357,700 บาท
2,511,400 บาท
2,037,400 บาท
1,068,800 บาท
3,888,600 บาท
3,113,000 บาท
2,430,800 บาท
2,593,400 บาท
2,349,900 บาท
1,309,000 บาท
2,635,200 บาท
3,082,200 บาท
1,153,600 บาท
1,005,500 บาท
1,074,800 บาท
4,434,300 บาท
3,523,500 บาท
1,460,000 บาท
1,965,000 บาท
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(26) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดบุรรี มั ย์
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ชุด
(27) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด
(28) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดพัทลุง
ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ชุด
(29) ค่าครุภณั ฑ์กล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ดของสํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด
(30) ค่าครุภณั ฑ์เครือ่ งปรับอากาศของวิทยาลัยมหาดไทย ตําบลบางละมุง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,000 - 3,000 ซีซี
เครือ่ งยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือ่ น 4 ล ้อ 10 คัน
(2) ค่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,000-3,000 ซีซี
เครือ่ งยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือ่ น 2 ล ้อ 15 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 291 หน่วย)
(2) ค่าพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสือ่ สารและระบบดาวเทียมของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ค่าพัฒนาเครือข่ายวิทยุสอ่ื สารเพือ่ การบริหารราชการแผ่นดินของ
กระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
(4) ค่าลิฟท์โดยสารอาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง ตําบลคูหาสวรรค์
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 ชุด
(5) ค่าครุภณั ฑ์ประจําบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก ตําบลท่าช้าง
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 ชุด
(6) ค่าครุภณั ฑ์ประจําบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ชุด
(7) ค่าครุภณั ฑ์ประจําอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลําพูน ตําบลศรีบวั บาน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 1 ชุด
(8) ค่าครุภณั ฑ์ประจําอาคารหอประชุมจังหวัดระนอง ตําบลบางริ้น
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ชุด

4,401,300 บาท
2,784,000 บาท
1,013,500 บาท
3,455,000 บาท
6,153,800 บาท
39,775,000 บาท
16,450,000 บาท
23,325,000 บาท
343,377,200 บาท
5,113,800 บาท

51,106,000 บาท

70,901,900 บาท
1,979,000 บาท
1,474,000 บาท
1,474,000 บาท
51,311,000 บาท
11,664,800 บาท
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(9) ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมวีดทิ ศั น์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
(Video Conference System) แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2556 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนา
ออกแบบเว็บไชต์เพือ่ รองรับการเขา้ สู่ประชาคมอาเซียน แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สารสนเทศและการสือ่ สาร
(ดับเพลิง) แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(12) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

30,659,200 บาท
226,087,000
226,087,000
108,365,200
30,659,200
87,062,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

32,498,500 บาท
237,065,800
237,065,800
35,559,900
32,498,500
169,007,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,700,000 บาท

69,000,000
69,000,000
14,000,000
27,300,000
27,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,345,000 บาท
27,700,000
27,700,000
4,155,000
10,200,000
13,345,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย 1 โครงการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยสายดินของระบบเครือ่ งมือ
สือ่ สาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายระยะไกลของกระทรวงมหาดไทย
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลคลัง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยภูมิ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างบ้านพักผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ตําบลกาฬสินธุ ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

8,100,000 บาท
27,000,000
27,000,000
5,400,000
8,100,000
13,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
60,000,000
12,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,050,000 บาท

96,200,000
96,200,000
24,050,000
72,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,715,372,000 บาท
231,631,700 บาท
53,354,300 บาท

12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
12,599,500 บาท
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(7) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขา้ ราชการสํานักงานจังหวัดนราธิวาส
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขา้ ราชการสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เขต 1 ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขา้ ราชการ สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขา้ ราชการสํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

28,735,400 บาท
107,000,000
107,000,000
22,075,100
28,735,400
56,189,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,731,200 บาท

14,664,100
14,664,100
2,932,900
11,731,200

บาท
บาท
บาท
บาท

7,513,100 บาท
9,550,000
9,550,000
2,036,900
7,513,100

บาท
บาท
บาท
บาท
14,058,200 บาท

17,572,800
17,572,800
3,514,600
14,058,200

บาท
บาท
บาท
บาท
27,300,200 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขา้ ราชการสํานักงานจังหวัดปทุมธานี
ตําบลบางปรอก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เขต 12 จังหวัดสงขลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลําพูน พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลศรีบวั บาน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ
ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

19,051,200 บาท
24,399,000
24,399,000
5,347,800
19,051,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,890,600 บาท

8,613,300
8,613,300
1,722,700
6,890,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,003,545,200 บาท
146,580,200 บาท

357,855,200
357,855,200
151,315,000
20,951,200
39,008,800
146,580,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
181,195,000 บาท

598,500,000
598,500,000
191,452,100
79,002,100
146,850,800
181,195,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลแจระแม
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตําบลลําภู
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ ตําบลนอกเมือง
อําเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

81,824,700 บาท
164,390,000
164,390,000
24,658,500
33,966,100
23,940,700
81,824,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,052,900 บาท

78,760,000
78,760,000
17,890,600
18,088,100
2,728,400
40,052,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
79,514,400 บาท

371,300,000
371,300,000
85,680,000
70,024,800
79,514,400
136,080,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
125,057,000 บาท

439,000,000
439,000,000
65,850,000
65,506,700
125,057,000
182,586,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2) ตําบลตลาดเหนือ
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ระยะที่ 2 ตําบลกาฬสินธุ ์
อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร ตําบลมุกดาหาร
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตาก ตําบลหนองหลวง
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
90,996,000 บาท

150,721,500
150,721,500
30,144,300
90,996,000
29,581,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,682,300 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,188,400 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
21,078,100 บาท

95,777,200
95,777,200
19,155,500
21,078,100
55,543,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดสงขลา ตําบลบ่อยาง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ 7 ชัน้ และอาคารจอดรถยนต์ศูนย์ราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสํานักงานจังหวัดมหาสารคาม
ตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 1 แห่ง
(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสํานักงานจังหวัดระนอง
ตําบลบางริ้น อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง
(6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างของสํานักงานจังหวัดระยอง
ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
(7) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพระทีน่ งั ่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในพระราชวัง
สนามจันทร์ ตําบลพระปฐมเจดีย ์ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

32,187,300 บาท
71,280,000
71,280,000
14,256,000
32,187,300
24,836,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

96,700,000 บาท
483,500,000
483,500,000
96,700,000
193,400,000
193,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
199,071,100 บาท
88,230,700 บาท

13,356,000 บาท
17,277,700 บาท
18,617,400 บาท
18,665,200 บาท
16,924,100 บาท

26,000,000 บาท
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2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตําบลถนนขาด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางและภูมทิ ศั น์ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส่วนทีเ่ หลือ) ตําบลสะเดียง
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

233,348,100 บาท
108,796,600 บาท
251,560,000
251,560,000
105,164,400
21,358,000
16,241,000
108,796,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
51,327,200 บาท

121,800,000
121,800,000
24,575,000
19,150,800
26,747,000
51,327,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
32,623,500 บาท

67,803,000
67,803,000
13,655,600
21,523,900
32,623,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,600,800 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ค่าต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครนายก ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)
(2) ค่าระบบป้ องกันและระวังอัคคีภยั อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ตําบลแวงน่าง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ดาํ รงธรรมกระทรวงมหาดไทย
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบป้ องกันและรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษา
ฐานขอ้ มูลบุคลากรของระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
6) ค่าใชจ่ายในการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยพระราชวัง
สนามจันทร์

36,000,000 บาท
180,000,000
180,000,000
36,000,000
72,000,000
72,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
47,775,900 บาท
36,425,900 บาท

11,350,000 บาท
423,158,000 บาท
96,727,000 บาท
302,000,000 บาท
6,365,000 บาท
890,000 บาท
1,000,000 บาท
16,176,000 บาท
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14,737,400 บาท
8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นการพัฒนาในระดับพื้นที่ ตัง้ แต่หมู่บา้ น/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด กลุม่ จังหวัด
และภาค เพือ่ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนพัฒนาของแต่ระดับมาประกอบเป็ นแผนงาน/
โครงการในระดับภาค จังหวัด และกลุม่ จังหวัด
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
1,808,737,400 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,808,737,400 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาพื้นที่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.7374
14.7374

รวม
14.7374
14.7374

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เพิม่ ขึ้น
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
มวลรวมของจังหวัด
(-)
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของการประสาน
5
5
5
5
5
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
94.0000
14.7374
100.0000
100.0000 1,500.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
94.0000
14.7374
100.0000
100.0000 1,500.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
94.0000
14.7374
100.0000
100.0000 1,500.0000
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาพื้นที่

14,737,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนระดับพื้นที่

14,737,400 บาท
14,737,400 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
27,935,200 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา
27,935,200 บาท
ผูต้ ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
187,803,200 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
187,803,200 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
27.9352
27.9352

รวม
27.9352
27.9352

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
มีไม่นอ้ ยกว่า
20
50
50
50
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ น/ชุมชนที่ไม่มปี ญั หายาเสพติด
ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

(-)
57.2680
57.2680
57.2680
-

27.9352
27.9352
27.9352
-

51.3000
51.3000
51.3000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

51.3000
51.3000
51.3000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา
ผูต้ ิดยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To Be Number One)

27,935,200 บาท
27,935,200 บาท
19,292,000 บาท
7,143,200 บาท
1,500,000 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5,500,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการขับเคลื่อนการดําเนิ นงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
5,500,000 บาท
พิเศษ
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด ให้มคี วามพร้อมรองรับการให้บริการ
แก่ประชาชน
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
38,500,000 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
38,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5.5000
5.5000

รวม
5.5000
5.5000

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
10
10
10
10
เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนมีความ
พร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน
(-)
5.5000
10.7500
10.7500
ล้านบาท
11.5000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
11.5000
5.5000
10.7500
10.7500
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
11.5000
5.5000
10.7500
10.7500
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นการดําเนิ นงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

5,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5,500,000 บาท
5,500,000 บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
49,703,600 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของ
49,703,600 บาท
กระทรวงมหาดไทย
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ ห้มคี วามซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของภาครัฐ
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 20 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2579)
335,970,800 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
335,970,800 บาท
- เงินงบประมาณ
- บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมในระดับจังหวัด
2. สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
49.7036
30.1756
19.5280
-

รวม
49.7036
30.1756
19.5280

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
38,710
38,710
40,800
40,800
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรได้รบั การปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี
(-)
จังหวัด
เชิงปริมาณ : จังหวัดมีการทํากิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
76
76
76
76
และจริยธรรมที่ดี
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
49.7036
158.9228
158.9228
49.7036
158.9228
49.7036
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
63.5600
63.5600
63.5600
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

63.5600
63.5600
63.5600
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึก จริยธรรมและคุณธรรมให้กบั บุคลากรภาครัฐ
องค์กรภาคประชาชนในระดับจังหวัด
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของกระทรวงมหาดไทย
3) ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสํานึกจริยธรรมและคุณธรรมให้กบั บุคลากรภาครัฐ
ของกระทรวงมหาดไทย

49,703,600 บาท
49,703,600 บาท
30,175,600 บาท
16,848,000 บาท
2,680,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

41,691,963,000 บาท
41,644,402,300 บาท

1. วิสยั ทัศน์
การบริหารราชการในระดับพื้นทีม่ คี วามเข้มแข็ง เพือ่ ความมันคงและการพั
่
ฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ อํานวยความเป็ นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมันคงภายในทุ
่
กระดับในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนา
ประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. ปกป้ องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นทีใ่ ห้มคี วาม
เข้มแข็งและมีศกั ยภาพ
่
3. อํานวยการบังคับใช้กฎหมายในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
การอํานวยความเป็ นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง
4. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนทัว่ ไปและทะเบียนอื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมันคงภายใน
่
5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบตั งิ าน การบริการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ให้มคี ุณภาพ
เพือ่ การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเชือ่ มโยง ฐานข้อมูลระหว่าง
ประเทศ
6. พัฒนาองค์กรให้มสี มรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบ กํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการระดับภูมภิ าค
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. อําเภอเป็ นศูนย์กลางขับเคลือ่ นการบริหารราชการส่วนภูมภิ าคทีม่ ปี ระสิทธิภาพเป็ นทีย่ อมรับของประชาชน
และทุกภาคส่วน
2. ประชาชนในพื้นทีม่ คี วามมันคง
่ เข้มแข็งพึง่ ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมของฝ่ ายปกครองและประชาชนในพื้นทีม่ คี วามเข้มแข็ง
4. ประชาชนทุกพื้นทีม่ คี วามปรอดองสมานฉันท์และธํารงไว้ซง่ึ สถาบันหลักของชาติ
5. ระบบงานอํานวยความเป็ นธรรมมีมาตรฐานเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน
6. ประชาชนทุกพื้นทีม่ คี วามปลอดภัย ภายใต้สงั คมทีส่ งบสุข
7. กลไกฝ่ ายปกครองในการรักษาความมันคงภายในมี
่
ประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งและความ
ไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
8. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลมีคุณภาพทันสมัย ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
9. ผูร้ บั บริการและหน่วยงานภายนอกมีความพึงพอใจและเชื่อมันในคุ
่ ณภาพการให้บริการของกรมการปกครอง
10. ระบบการบริหารจัดการของกรมการปกครองมีคุณภาพ เป็ นธรรม ทันสมัยและเป็ นสากล
11. บุคลากรของกรมการปกครองมีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
12. ระบบการสือ่ สารมีความทันสมัยสามารถติดต่อสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการและการดําเนินงานของ
หน่วยงาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การรักษาความมัน่ คงภายในในภารกิจของ
กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:การดําเนินการรักษาความ
มันคงภายในแบบพลเรื
่
อนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. แรงงานต่างด้าว (บุคคลซึ่งไม่มีสญั ชาติไทย)
มีเอกสารแสดงตนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนแรงงานต่างด่าว
(บุคคลซึ่งไม่มสี ญั ชาติไทย) มีเอกสารแสดงตน
ที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. อําเภอเป็ นศูนย์กลางการบริหารงานภาครัฐ
และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
41,691.9630 41,644.4023 41,740.8162 43,587.7496 45,124.2088
41,691.9630 41,644.4023 41,740.8162 43,587.7496 45,124.2088
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

3,174.3514
-

3,118.4262
-

3,191.6757
-

3,351.2594
-

3,518.8225
-

1,283,976

1,500,000

1,500,000

1,600,000

1,600,000

1,867.0461
-

2,510.9523
-

2,142.6707
-

2,249.8043
-

2,362.2945
-

คน

133,000

133,000

133,000

133,000

ล้านบาท
ล้านบาท

10.6610
-

10.6610
-

11.1941
-

11.7538
-

ร้อยละ

81

81

81

82

82

ล้านบาท
ล้านบาท

4,962.7288
-

3,590.0693
-

1,939.4396
-

1,895.1336
-

1,989.8903
-

ครัง้

ล้านบาท
ล้านบาท

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
5. การปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับฐาน
รากมีความเข้มแข็ง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ร้อยละของตําบลที่ได้รบั
คัดเลือกได้ดาํ เนินกิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงานแผนฟื้ นฟู
เศรษฐกิจ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เพิม่ ช่องทางจําหน่ายสินค้า
เกษตรไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. อําเภอเป็ นศูนย์กลางในการบริหารและบูรณา
การทํางานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกัน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:การเพิม่ ขึ้นของหมู่บา้ น/
ชุมชนเข้มแข็ง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บา้ น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รบั การ
จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ร้อยละ

75

75

75

75

45.0000
-

45.0000
-

47.2500
-

49.6125
-

52.0931
-

75

150

75

75

ล้านบาท
ล้านบาท

17.6250
-

19.4512
-

21.0000
-

22.0500
-

ร้อยละ

60

60

62

64

ล้านบาท
ล้านบาท

132.6126
-

135.0055
-

141.7558
-

148.8436
-

หมู่บา้ น

1,969

1,969

1,969

1,969

ล้านบาท
ล้านบาท

802.7009
-

841.2569
-

633.4250
-

665.0963
-

ล้านบาท
ล้านบาท

30,458.6546
-

31,228.9361
-

33,102.6723
-

35,088.8326
-

ล้านบาท
ล้านบาท

แห่ง

-

-

37,194.1626
-

57

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
10. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
เพือ่ การให้บริการภาครัฐมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และลดการเรียกสําเนา
ทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใน
กระบวนงานบริการภาครัฐ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จัดสร้างศูนย์ขอ้ มูลกลาง
กระทรวงมหาดไทย และมีหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงมาร่วมใช้งานไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
11. ความสําเร็จของการตรวจสถานประกอบการ
และจุดเสีย่ งเพือ่ ป้ องกันการค้านุ ษย์
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ตรวจตราและเฝ้ าระวัง
และปราบปรามพื้นที่เสีย่ ง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
12. ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่
เป้ าหมายลดลง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:บุคลากรสังกัดกรมการ
ปกครองที่เข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
13. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
อําเภอ 23 แห่ง พื้นที่ 90 ตําบล
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
14. ประชาชนผูร้ บั บริการในการออกหนังสือผ่าน
แดนได้รบั ความสะดวกเพิม่ มากขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ปริมาณการออกหนังสือ
ผ่านแดน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

หน่วยงาน

-

-

-

878

878

878

878

ล้านบาท
ล้านบาท

40.4548
-

52.0468
-

42.4775
-

44.6014
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ล้านบาท
ล้านบาท

6.0000
-

4.9800
-

6.3000
-

6.6150
-

6.9458
-

23

23

23

23

ล้านบาท
ล้านบาท

21.0000
-

21.0000
-

22.0500
-

23.1525
-

ฉบับ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ล้านบาท
ล้านบาท

42.8966
-

33.7095
-

25.0110
-

26.2616
-

ล้านบาท
ล้านบาท

อําเภอ

อําเภอ

84.8716
-

-

-

-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
15. เพือ่ ให้ประชาชนที่มีขอ้ พิพาทคดีแพ่งและ
คดีอาญา ได้ใช้บริการกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับ
อําเภอ อันเป็ นการลดค่าใช้จา่ ยในทางคดีและลด
ปริมาณคดีข้ นึ สูศ่ าล
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญาที่ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลีย่ ข้อพิพาทของอําเภอ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

เรื่อง

ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

8,000

8,000

8,000

8,000

25.3596
-

32.9075
-

4.5077
-

4.7330
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

59

5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมันคงจากแนวดิ
่
่ง
สู่แนวราบ
แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

31,228,936,100 บาท
3,118,426,200 บาท
3,118,426,200 บาท

6,151,001,600 บาท
2,510,952,300 บาท
45,000,000 บาท
4,980,000 บาท
3,590,069,300 บาท

1,146,038,400 บาท
841,256,900
62,707,800
135,005,500
19,451,200
21,000,000
32,907,500
33,709,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ
2. ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอําเภอใน
การบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการสนับสนุนการบูรณาการ
งานในพื้นที่เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ
รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
702.2988
675.8928 1,993.0173
702.2988
675.8928 1,993.0173
-

จํานวน
รายการ
5
4

ปี 2562
672.6962
604.6741

1

68.0221

3
3

62.3596
62.3596

249.4384
249.4384

8

735.0558

951.7372

-

-

-

-

-

-

-

675.8928

1,993.0173

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 319,865,100 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 352,831,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 62,359,600 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการ
ทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของ
อําเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
มัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมันคงภายใน
่
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการ
ทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความ
มัน่ คงจากแนวดิ่งสูแ่ นวราบ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นนโยบาย
ของรัฐผ่านกลไกหมู่บา้ น
5. แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนแผนงาน
การจัดการปัญหาที่ดนิ ทํากินในหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง
6. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการบูร
ณาการงานในพื้นที่เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
6,582.1780
6,091.3582
6,582.1780
305.3716

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,722.6263
525.4220 25,722.8178
24,341.3865

2,748.3048

91.3521

-

1,167.9444

13.3460

-

1,580.3604

78.0061

32.4000

246.3693

1,937.1358

-

1,976.1208

471.3695

3.0000

60.4620

2,510.9523

-

1,976.1208
45.0000

471.3695
-

3.0000
-

60.4620
-

2,510.9523
45.0000

-

45.0000

-

-

-

45.0000

4.9800

-

-

-

4.9800

4.9800

-

-

-

4.9800

-

-

-

32.4000
-

665.0511

1,871.4182

-

-

146.1546

44.2500

-

-

518.8965

1,827.1682

-

246.3693

รวม
41,644.4023
31,228.9361

-

1,053.6000
1,053.6000

3,118.4262
1,181.2904

3,590.0693
190.4046
3,399.6647
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงาน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
บทบาทของฝ่ ายปกครอง
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลือ่ นแผนงาน
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (เพิม่
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)
9. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตร
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
12. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ าย
ปกครองเพือ่ การปฏิรูปกฏหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
113.2399
-

-

237.9950

490.0220

-

841.2569

51.1158

11.5920

-

-

62.7078

-

-

10.6610

-

-

52.0468

10.6610

-

40.4548

-

-

รวม
841.2569

113.2399

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
237.9950
490.0220
-

-

11.5920

135.0055

-

-

-

135.0055

135.0055

-

-

-

135.0055

19.4512

-

-

-

19.4512

19.4512

-

-

-

19.4512

-

-

-

21.0000

21.0000

-

-

-

21.0000

21.0000

3.8975

29.0100

-

-

32.9075

3.8975

29.0100

-

-

32.9075
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่ วยงานภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการบริการจัดการออก
บัตรผ่านแดนเพือ่ อํานวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
23.8200
-

23.8200

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
9.8895
9.8895

-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
33.7095

-

33.7095
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

31,228,936,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
30,458.6546

30,458.6546
5,928.2299
313.4184
24,217.0063
-

ปี 2562
31,228.9361
31,228.9361
6,582.1780
305.3716
24,341.3865
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
33,102.6723
35,088.8326
37,194.1626
33,102.6723
35,088.8326
37,194.1626
6,977.1087
7,395.7352
7,839.4793
323.6939
343.1155
363.7025
25,801.8697
27,349.9819
28,990.9808
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ ราชการและลูกจ้างประจําทีไ่ ด้รบั เงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในเขตพื้นทีพ่ เิ ศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีป่ ฏิบตั งิ านใน
เขตพื้นทีพ่ เิ ศษ

31,228,936,100 บาท
6,582,178,000
6,245,839,200
6,158,229,600
87,609,600
336,338,800
305,371,600
305,371,600
127,726,200
4,175,200
153,420,000
8,760,000
11,290,200
24,341,386,500
24,341,386,500
24,341,386,500
20,297,492,000

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

484,650,000 บาท
3,274,157,100 บาท
285,087,400 บาท
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3,118,426,200 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและข้อมูล
1,181,290,400 บาท
สารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ ารับบริการในการให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศมีความพึงพอใจ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ
2. บริการด้านการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน

งบดําเนิ นงาน
1,167.9444
1,137.9502
29.9942

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
13.3460
13.3460
-

รวม
1,181.2904
1,151.2962
29.9942

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการและการดําเนินงานของหน่วยงาน
( 92 )
ล้านบาท
1,267.9317 1,181.2904 1,229.7932 1,291.2828 1,355.8470
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,267.9317 1,181.2904 1,229.7932 1,291.2828 1,355.8470
ล ้านบาท
1,263.8267 1,167.9444 1,229.7932 1,291.2828 1,355.8470
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
4.1050
13.3460
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร
(9) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(10) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(11) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสารพันธุกรรม
(13) ค่าแปลงขอ้ มูลไมโครฟิ ลม์
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน 573 แห่ง
และบัตรประจําตัวประชาชน 867 แห่ง เพือ่ ทดแทนระบบเดิม
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

1,181,290,400 บาท
1,167,944,400
888,165,900
283,491,800
28,364,400
343,200
20,816,600
7,065,000
9,425,000
38,145,200
7,558,200
99,000
56,836,800
12,644,000
1,818,000
10,000,000
3,104,000
28,758,600
21,225,000
2,460,000
3,397,500
31,431,300

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

352,831,100 บาท
3,432,950,000
352,831,100
543,550,800
543,550,800
1,993,017,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,217,500 บาท

2,031,142,600
1,320,057,900
324,933,600
324,933,600
61,217,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจําตัวประชาชน 866 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2553 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชนเพือ่ ทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารขอ้ มูล
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์
ตอบปัญหางานทะเบียน Call Center ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)

31,877,500 บาท
1,443,857,400
945,967,100
233,006,400
233,006,400
31,877,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
158,748,000 บาท

988,748,480
221,414,500
158,748,000
158,748,000
158,748,000
158,748,000
132,341,980

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
279,778,500
55,141,300
5,350,000
10,428,000
2,939,200
205,920,000
13,346,000
13,346,000
6,752,500
6,752,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,752,500 บาท
6,593,500 บาท
6,593,500 บาท
6,593,500 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างสมรรถนะของอําเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภูมภิ าคในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่

1,937,135,800 บาท

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
1,580.3604
615.9895
1. สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของอําเภอ
80.9492
2. การดําเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
5.7705
3. เสริมสร้างสมรรถนะกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
522.3321
4. สนับสนุนการบริหารจัดการกรม
67.0205
5. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
7.4977
6. การอํานวยการศูนย์บริการประชาชน
257.3293
7. สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องที่
15.4000
8. ส่งเสริมวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
8.0716
9. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและบริหารจัดการทวงถามหนี้

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
78.0061
32.4000
246.3693
9.9840
71.9425
174.4268
68.0221
32.4000
-

รวม
1,937.1358
697.9160
80.9492
180.1973
522.3321
167.4426
7.4977
257.3293
15.4000
8.0716

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
81
81
81
81
81
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
( 81 )
ล้านบาท
1,906.4197 1,937.1358 1,961.8825 2,059.9766 2,162.9755
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,906.4197 1,937.1358 1,961.8825 2,059.9766 2,162.9755
ล ้านบาท
1,492.6529 1,580.3604 1,669.1747 1,752.6334 1,840.2651
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
110.4280
78.0061
- งบลงทุน
ล ้านบาท
32.4000
32.4000
34.0200
35.7210
37.5071
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
270.9388
246.3693
258.6878
271.6222
285.2033
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอําเภอในการบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธกี าร
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(13) ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
(14) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บา้ น
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(17) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(19) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดเลือกหมู่บา้ นดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)
(20) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกหมู่บา้ นดีเด่น (วิถปี ระชาธิปไตย)
(21) วัสดุสาํ นักงาน
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว
(24) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(29) วัสดุอน่ื ๆ
(30) วัสดุเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์

1,937,135,800 บาท
1,580,360,400
1,153,156,900
24,996,800
47,579,400
10,466,500
55,281,000
21,621,000
8,649,500
1,600,000
3,169,100
507,840,500
81,315,900
140,500
600,000
874,200
6,928,600
216,985,900
11,505,900
1,043,700
5,215,000
12,000,000
1,900,000
34,373,500
85,129,100
420,600
85,000
60,000
977,000
6,799,700
350,000
297,000
4,951,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบขอ้ มูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานอาสารักษาดินแดน (อส.)
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) ระบบฐานขอ้ มูลอําเภอเพือ่ การบริหารงานปกครอง เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
(3) ระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาบุคลากรฝ่ ายปกครอง 1 หลัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาํ หรับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
2) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นฯ
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทของกรมการปกครองต่อประชาคม
อาเซียน
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นทีช่ ายแดน
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นขยายผลศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระดับอําเภอ
7) โครงการพัฒนาพื้นทีแ่ บบบูรณาการตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริ

427,203,500
266,851,700
22,819,200
76,468,600
11,022,000
50,042,000
78,006,100
78,006,100
9,984,000
9,984,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,724,000 บาท
2,724,000 บาท

225,000,000
94,945,600
29,563,500
32,468,800
68,022,100

1,536,000
68,022,100
68,022,100
68,022,100

บาท
บาท
บาท
บาท

32,400,000
32,400,000
32,400,000
246,369,300
48,914,000
755,700
94,919,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,733,000 บาท
14,400,000 บาท
8,780,000 บาท
5,000,000 บาท
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8) โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
9) เงินรางวัลกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
10) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ
11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอยิ้ม
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ จุดเคาน์เตอร์บริการอําเภอยิ้ม

11,000,000
23,092,700
7,501,100
17,720,800
11,553,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมัน่ คงภายใน
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชน
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

2,510,952,300 บาท
2,510,952,300 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกําลังประจําถิน่
2. การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมันคงภายในแบบพลเรื
่
อน
3. การดําเนินการด้านการสือ่ สาร
4. อํานวยการและบริหารจัดการปฏิบตั ิงานด้านความมันคงบริ
่
เวณ
5. ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
6. การดําเนินการด้านสัญชาติและการกําหนดสถานะบุคคล
7. การดําเนินการด้านการข่าว

งบดําเนิ นงาน
1,976.1208
1,626.7078
61.4990
185.5361
31.2842
27.7502
34.2466
9.0969

งบลงทุน
471.3695
382.2692
42.3000
46.8003
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.0000
60.4620
47.4946
12.9674
3.0000
-

รวม
2,510.9523
2,056.4716
103.7990
232.3364
31.2842
40.7176
37.2466
9.0969

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
1,283,976
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
เชิงปริมาณ : การดําเนินการรักษาความมันคงภายใน
่
แบบพลเรือนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
( 2,134,955 )
ล้านบาท
1,867.0461 2,510.9523 2,142.6707 2,249.8043 2,362.2945
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,867.0461 2,510.9523 2,142.6707 2,249.8043 2,362.2945
ล ้านบาท
1,728.1532 1,976.1208 2,076.0356 2,179.8374 2,288.8293
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
81.3720
471.3695
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
3.0000
3.0000
3.1500
3.3075
3.4729
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
54.5209
60.4620
63.4851
66.6594
69.9923
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การรักษาความมัน่ คงภายใน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุมระหว่างประเทศตามแนวชายแดน
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพือ่ รับทุนการศึกษา
(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านศูนย์ข่าวจังหวัด/อําเภอ
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม
(15) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(17) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธสี วนสนามวันทหารผ่านศึก
(19) วัสดุสาํ นักงาน
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว
(22) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(23) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(24) วัสดุสนามและการฝึ ก
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(26) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(27) วัสดุอน่ื ๆ
(28) วัสดุเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์
(29) วัสดุประจํากองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

2,510,952,300 บาท
1,976,120,800
1,821,797,000
4,670,400
12,589,200
26,249,600
7,246,000
1,579,000
9,000,000
11,890,600
42,817,400
21,793,800
1,170,200
9,684,400
250,000
1,065,600
1,313,478,000
13,400
8,487,400
2,537,000
1,206,300
12,756,800
16,391,000
24,000
37,544,300
71,900
4,230,200
9,600
271,953,000
330,900
1,745,000
1,012,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารขอ้ มูล
(6) ค่าเช่าวงจรสือ่ สารเครือข่ายมหาดไทย
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 100 หน่วย)
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา 1 คัน
(3) รถยนต์พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ปฏิบตั งิ านสือ่ สารและสถานีโทรทัศน์ DOPA
Channel เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก
1 คัน
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ
1 คัน
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล 1 คัน
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย
1 คัน
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

154,323,800
20,121,100
7,771,900
8,283,000
7,800
41,900,000
76,240,000
471,369,500
471,369,500
173,139,800
99,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

70,200,000 บาท
1,920,000 บาท
10,000,000 บาท
1,920,000 บาท

1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

1,920,000 บาท

1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
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(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
1 คัน
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบุรี
1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 519 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,508 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
(1.1) ค่าก่อสร้างรัว้ สถานีควบคุมปลายทาง (RSC) จอมบึง ศูนย์สอ่ื สารการ
การปกครอง เขต 11 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร และสิง่ ก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน
อําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ.มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ.นครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย อส.จ.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย อส.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย อส.อ.สะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
7,703,300 บาท
7,703,300 บาท
38,484,000 บาท
38,484,000 บาท
27,552,500 บาท
27,552,500
298,229,700
686,000
686,000

บาท
บาท
บาท
บาท

686,000 บาท
7,000,000 บาท
289,685,200 บาท
189,685,200 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
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(8) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
(9) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย อส.อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(10) ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
กองร้อย อส.อ.พบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนเป็ นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเขา้ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
3) ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
234,000 บาท
234,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
60,462,000
12,967,400
21,569,600
25,925,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมัน่ คงจากแนวดิ่ง
45,000,000 บาท
สูแ่ นวราบ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บา้ น
45,000,000 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บา้ นอย่างยัง่ ยืนโดยใช้
กลไกคณะกรรมการหมู่บา้ น
2. เพือ่ เป็ นการส่งเสริมวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
3. เพือ่ สร้างความปรองดองโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
253,845,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
253,845,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

งบดําเนิ นงาน
45.0000
45.0000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
45.0000
45.0000

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุด
877
877
877
877
877
เชิงปริมาณ : จํานวนชุดปฏิบตั ิการประจําตําบลที่เข้ารับ
การอบรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
( 877 )
45.0000
47.2500
49.6125
52.0931
ล้านบาท
107.5112
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
107.5112
45.0000
47.2500
49.6125
52.0931
ล ้านบาท
107.5112
45.0000
47.2500
49.6125
52.0931
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บา้ น

45,000,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุสาํ นักงาน

45,000,000
45,000,000
16,478,000
23,687,500
4,834,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทํากินในหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ รับฟังปัญหาการการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าที่ของอําเภอเกี่ยวกับการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
3. เพือ่ ป้ องกันกรณีตอ้ งรับผิดชดใช้สนิ ไหมทดแทนอันเป็ นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน
4. เพือ่ ลดปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ทํากินของรัฐ

4,980,000 บาท
4,980,000 บาท

8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
54,750,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
54,750,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดปัญหาที่ดนิ ทํากินในพื้นที่อาํ เภอ

งบดําเนิ นงาน
4.9800
4.9800

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
4.9800
4.9800
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8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
90
90
90
90
90
เชิงปริมาณ : บุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่เข้ารับ
การอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเป้ าหมาย มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
( 100 )
ล้านบาท
12.0000
รวมทัง้ สิ้น
4.9800
6.3000
6.6150
6.9458
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12.0000
4.9800
6.3000
6.6150
6.9458
ล ้านบาท
12.0000
4.9800
6.3000
6.6150
6.9458
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นแผนงานการจัดการปัญหาที่ดินทํากินใน
หน้าที่ฝ่ายปกครอง

4,980,000 บาท

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

4,980,000 บาท
4,980,000 บาท
4,980,000 บาท
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8.6 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
3,590,069,300 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการขับเคลื่อนศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
190,404,600 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ อํานวยการศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และเป็ นธรรม
2. เพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจของศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอสามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
3. เพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชน
เกิดความมันใจ
่ และศรัทธาต่อการปฏิบตั ิงานของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองยิ่งขึ้น ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการเป็ นที่พง่ึ และช่วยบําบัดทุกข์ให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
1,128,628,900 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,128,628,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ

งบดําเนิ นงาน
146.1546
146.1546

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
44.2500
44.2500
-

รวม
190.4046
190.4046
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8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
90
90
90
90
90
เชิงคุณภาพ : จํานวนเรื่องที่ศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอได้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ขอความ
ช่วยเหลือ/อํานวยความเป็ นธรรม/ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนประสบผลสําเร็จหรือยุติ
( 84.61 )
ล้านบาท
2,551.7697
รวมทัง้ สิ้น
190.4046
153.4623
161.1354
169.1922
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,551.7697
190.4046
153.4623
161.1354
169.1922
ล ้านบาท
2,487.7761
146.1546
153.4623
161.1354
169.1922
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
63.9936
44.2500
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการขับเคลือ่ นศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอนํา้ ยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอวังนํา้ เขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน
(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน

190,404,600 บาท
146,154,600
146,154,600
146,154,600
44,250,000
44,250,000
44,250,000
20,506,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,050,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
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(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 1 คัน
(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน
(13) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ดาํ รงธรรม
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบรับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดาํ รงธรรมอําเภอ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
23,744,000 บาท
23,744,000 บาท
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8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการงานในพื้นที่เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
8.6.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.6.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
17,978,085,100 บาท
8.6.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
17,978,085,100 บาท
- เงินงบประมาณ

3,399,664,700 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมันคงของอํ
่
าเภอ
2. การบริหารงานอําเภอ

งบดําเนิ นงาน
518.8965
110.0538
408.8427

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,827.1682
1,053.6000
63.6376
1,763.5306
1,053.6000

รวม
3,399.6647
173.6914
3,225.9733

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
90
95
95
95
95
เชิงปริมาณ : การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลือ่ นนโยบายใน
ระดับอําเภอและท้องที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนด
( 100 )
ล้านบาท
4,752.2552 3,399.6647 1,785.9773 1,733.9982 1,820.6981
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4,752.2552 3,399.6647 1,785.9773 1,733.9982 1,820.6981
ล ้านบาท
526.2885
518.8965
545.1469
572.4042
601.0244
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
712.5159 1,827.1682
134.5504
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
3,513.4508 1,053.6000 1,106.2800 1,161.5940 1,219.6737
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการงานในพื้นที่เพือ่ พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารราชการตําบลในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
(3) ค่าวัสดุผลิตบัตร
(4) วัสดุบตั รสมาร์ทการ์ด
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 170 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดแพร่ 1 คัน
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดระยอง 1 คัน
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดลําปาง 1 คัน
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน
(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดพิจติ ร 1 คัน

3,399,664,700 บาท
518,896,500
518,896,500
110,053,800
35,496,000
162,272,500
211,074,200
1,827,168,200
1,827,168,200
218,590,600
184,953,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

145,101,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
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(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดนครปฐม 1 คัน
(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดยโสธร 1 คัน
(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คัน
(12) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน
(13) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดเชียงราย 1 คัน
(14) รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,000 - 3,000 ซีซี
ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(15) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน
(16) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
(17) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(18) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดภูเก็ต 1 คัน
(19) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดสกลนคร 1 คัน
(20) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
1 คัน
(21) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
8,940,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
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(22) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน
(23) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน
(24) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน
(25) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดราชบุรี 1 คัน
(26) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบฐานขอ้ มูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ระบบฐานขอ้ มูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาคเหนือ
ตําบลบา้ นโฮ่ง อําเภอบา้ นโฮ่ง จังหวัดลําพูน 1 ระบบ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย ค.ส.ล.ขนาด 4 ชัน้ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย ค.ส.ล.ขนาด 4 ชัน้ อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
33,637,600 บาท

16,818,800 บาท
84,094,000 บาท
16,818,800 บาท
67,275,200 บาท
16,818,800 บาท
84,094,000 บาท
16,818,800 บาท
67,275,200 บาท
1,608,577,600 บาท
88,490,800 บาท
58,690,800 บาท
14,900,000 บาท
14,900,000 บาท
249,552,200 บาท
73,538,000 บาท
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(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารด้านการจัดเก็บขอ้ มูลและการตรวจสอบ
ขอ้ มูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารด้านการจัดเก็บขอ้ มูลและการตรวจสอบ
ขอ้ มูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น ตําบลบา้ นโฮ่ง อําเภอบา้ นโฮ่ง
จังหวัดลําพูน 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(8) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอปง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง
(9) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
(10) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(11) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
(12) ค่าก่อสร้างอาคารทีว่ า่ การอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 1,046 รายการ (รวม 1,046 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารศูนย์พฒั นาบุคลากรฝ่ ายปกครอง อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 840 รายการ (รวม 840 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูเ้ ดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนา
อิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือ่ นนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่

15,000,000 บาท

15,000,000
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
16,223,800
15,190,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,190,400 บาท
666,956,600 บาท
612,540,600 บาท
54,416,000 บาท
22,915,700 บาท
22,915,700 บาท
565,471,900 บาท
536,749,900 บาท

28,722,000 บาท
143,610,000 บาท
28,722,000 บาท
114,888,000 บาท
1,053,600,000 บาท
1,053,600,000 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
841,256,900 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชน
841,256,900 บาท
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้การรักษาความมันคงภายในและการแก้
่
ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจของ
กรมการปกครองมีเอกภาพและประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น โดยการพัฒนากองกําลังประจําถิน่ ทัง้ ด้านกําลังพลและ
การพัฒนาหน่วย
2. เพือ่ สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
4,707,275,800 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,707,275,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เสริมสร้างศักยภาพของกองกําลังประจําถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
2. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ (พัฒนาประสิทธิภาพ)
3. พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการ

งบดําเนิ นงาน
113.2399
36.9698
76.2701

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
237.9950
490.0220
177.7950
60.2000
-

รวม
841.2569
214.7648

485.5600

-

545.7600

4.4620

-

80.7321
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8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
เชิงปริมาณ : จํานวนหมู่บา้ นที่ได้รบั การจัดระบบรักษา
1,969
1,969
1,969
1,969
ความสงบเรียบร้อย
( 1,969 )
ล้านบาท
1,616.1506
841.2569
633.4250
665.0963
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,616.1506
841.2569
633.4250
665.0963
ล ้านบาท
925.2446
113.2399
118.9019
124.8470
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
200.8840
237.9950
- งบลงทุน
ล ้านบาท
490.0220
490.0220
514.5231
540.2493
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว
(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารอําเภอ
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุสนามและการฝึ ก
(7) วัสดุประจํากองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)
(2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
1 คัน
(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(4) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
1 คัน
(5) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(6) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน
(7) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
1 คัน
(8) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(9) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 คัน

841,256,900 บาท
113,239,900
113,239,900
1,445,000
48,155,000
6,492,000
37,000,000
4,010,400
3,600,000
12,537,500
237,995,000
237,995,000
212,555,000
106,125,000

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

6,565,000 บาท

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
1,920,000 บาท
1,920,000 บาท

1,920,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
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(10) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(11) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(12) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(13) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน
(14) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 คัน
(15) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 คัน
(16) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน
(17) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(18) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(19) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(20) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(21) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(22) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน
(23) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอสะบา้ ย้อย จังหวัดสงขลา 1 คัน
(24) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน
(25) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 คัน
(26) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(27) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(28) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 1 คัน

2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
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(29) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 คัน
(30) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน
(31) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอกรงปิ นงั จังหวัดยะลา 1 คัน
(32) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 คัน
(33) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 1 คัน
(34) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(35) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(36) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(37) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(38) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(39) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(40) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 คัน
(41) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 คัน
(42) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอสุไหงโก-ลก (ชคต.ปูโยะ) จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
(43) รถยนต์หมุ ้ เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอําเภอสุไหงปาดี (ชคต.สากอ) จังหวัดนราธิวาส 1 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท รวม 1 รายการ
(รวม 260 หน่วย)

2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,690,000 บาท
2,250,000 บาท
2,250,000 บาท
10,400,000 บาท
10,400,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,010 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้ องกันตนเองของประชาชนในหมู่บา้ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ประจําป้ อมยามสําหรับชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บา้ นในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

96,030,000 บาท
96,030,000 บาท
25,440,000 บาท
25,440,000 บาท
25,440,000 บาท
490,022,000 บาท
490,022,000 บาท
472,560,000 บาท
4,162,000 บาท
300,000 บาท
13,000,000 บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
62,707,800 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์
10,661,000 บาท
ในบทบาทของฝ่ ายปกครอง
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ แก้ไขปัญหาความไร้สถานะและสัญชาติตามกฎหมายสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ช่วยลดความเสีย่ งในการค้ามนุษย์
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
67,889,200 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
67,889,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สํารวจ ปรับปรุง และกําหนดสถานะบุคคลที่ไม่มสี ญั ชาติไทย

งบดําเนิ นงาน
10.6610
10.6610

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
10.6610
10.6610

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
133,000
133,000
133,000
133,000
เชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานต่างด้าว (บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย) มีเอกสารแสดงตนที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
( 61,554 )
10.6610
11.1941
11.7538
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
10.6610
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
10.6610
10.6610
11.1941
11.7538
ล ้านบาท
10.6610
10.6610
11.1941
11.7538
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุ ษย์ในบทบาทของฝ่ ายปกครอง

10,661,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) ค่าวัสดุผลิตบัตร

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์
(เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์)
8.8.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มชี ดุ ปฏิบตั ิการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครองระดับจังหวัด และส่วนกลางสนับสนุนอําเภอ
ในการสืบสวน จับกุม ปราบปรามผูก้ ระทําผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
8.8.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.8.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
282,004,000 บาท
8.8.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
282,004,000 บาท
- เงินงบประมาณ

52,046,800 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ ายปกครอง

งบดําเนิ นงาน
40.4548
40.4548

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
11.5920
11.5920
-

รวม
52.0468
52.0468

8.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
อําเภอ
878
878
878
878
เชิงปริมาณ : จํานวนปฏิบตั ิการตรวจตราเฝ้ าระวังและ
ปราบปรามในพื้นที่อาํ เภอ
( 878 )
ล้านบาท
94.6780
รวมทัง้ สิ้น
52.0468
42.4775
44.6014
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
94.6780
52.0468
42.4775
44.6014
ล ้านบาท
94.6780
40.4548
42.4775
44.6014
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
11.5920
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นแผนงานป้ องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุ ษย์ (เพิม่ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุ ษย์)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ กรมการปกครอง
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษกรมการปกครอง) เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 คัน
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดสุรนิ ทร์
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดสุรนิ ทร์) 1 คัน
(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดเลย
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดเลย) 1 คัน

52,046,800 บาท
40,454,800
40,454,800
2,478,600
26,994,400
9,471,000
1,510,800
11,592,000
11,592,000
11,592,000
11,592,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,576,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
1 คัน
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดตาก
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดตาก) 1 คัน

1,288,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครอง
จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดกาญจนบุร)ี
1 คัน
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดระนอง
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดระนอง) 1 คัน

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
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(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ ทีท่ าํ การปกครองจังหวัดสงขลา
(ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษฝ่ ายปกครองจังหวัดสงขลา) 1 คัน

1,288,000 บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ลดปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บา้ น/ชุมชน
2. เพือ่ นําผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดอย่างเหมาะสม
3. เพือ่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพือ่ ความเข้มแข็งของหมู่บา้ น/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
4. เพือ่ สร้างภูมคิ มุ ้ กันและป้ องกันยาเสพติดในกลุม่ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป

135,005,500 บาท
135,005,500 บาท

8.9.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
857,322,100 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
857,322,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างชุมชนและหมู่บา้ นเข้มแข็งเพือ่ เอาชนะยาเสพติดอย่าง
ยัง่ ยืน

งบดําเนิ นงาน
135.0055
100.0988
34.9067

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
135.0055
100.0988
34.9067
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8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
60
60
60
60
เชิงปริมาณ : ร้อยละการเพิม่ ขึ้นของหมู่บา้ น/ชุมชน
เข้มแข็ง ปัญหายาเสพติดลดลง ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติด
ได้รบั การบําบัดรักษาตามความเหมาะสมและสามารถ
กลับไปใช้ชวี ติ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
( 69.73 )
ล้านบาท
258.5598
รวมทัง้ สิ้น
135.0055
141.7558
148.8436
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
258.5598
135.0055
141.7558
148.8436
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
258.5598
135.0055
141.7558
148.8436
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To Be Number One)
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

135,005,500 บาท
135,005,500
135,005,500
3,839,600
13,000,000
30,937,000
30,160,100
7,495,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,500,000
17,924,200
9,540,000
13,609,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
19,451,200 บาท
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
19,451,200 บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และอํานวยความเป็ นธรรม
ให้แก่เกษตรกรที่ได้รบั ความเดือดร้อนจากภาวะกลไกตลาด
8.10.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.10.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
180,125,000 บาท
8.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
180,125,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดย
ให้จงั หวัดจัดเตรียมสถานที่ท่เี ป็ นจุดจําหน่ายและจัดมหกรรมสินค้า
เกษตรประจําจังหวัด)

งบดําเนิ นงาน
19.4512
19.4512

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
19.4512
19.4512

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
25
150
150
150
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีช่องทางจําหน่ายสินค้าเกษตร
ไม่นอ้ ยกว่า
( 25 )
ล้านบาท
17.6250
19.4512
21.0000
22.0500
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
17.6250
19.4512
21.0000
22.0500
ล ้านบาท
17.6250
19.4512
21.0000
22.0500
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

19,451,200 บาท

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

19,451,200 บาท
19,451,200 บาท
19,451,200 บาท
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8.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของอําเภอในการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเป็ นศูนย์กลางในการ
บริหารงานในระดับพื้นที่
2. เพือ่ สร้างความสงบเรียบร้อยและความมันคงในพื
่
้นที่ให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในระดับพื้นทีแ่ ละส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรูใ้ นระดับประชาชน
8.11.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ท่ไี ด้รบั การประกาศเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 23 อําเภอ
8.11.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
139,650,000 บาท
8.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
139,650,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยการการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
21.0000
21.0000

รวม
21.0000
21.0000

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
5
5
5
5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
อําเภอเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3)
ล้านบาท
42.0000
21.0000
22.0500
23.1525
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
42.0000
21.0000
22.0500
23.1525
ล ้านบาท
42.0000
22.0500
23.1525
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
21.0000
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้จงั หวัด/อําเภอ สนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
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8.12 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
8.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการดําเนิ นการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ าย
ปกครองเพือ่ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
8.12.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ บูรณาการความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและเสริมสร้างความมันคงของประเทศ
่
2. เพือ่ ยกระดับมาตรฐานระบบทะเบียนอาวุธปื นให้มปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล
3. เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา
8.12.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.12.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
204,582,100 บาท
8.12.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
204,582,100 บาท
- เงินงบประมาณ

32,907,500 บาท
32,907,500 บาท

8.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
3.8975
1. สร้างระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปื นและปลอกกระสุนปื น
3.8975
2. ฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
29.0100
29.0100
-

รวม
32.9075
29.0100
3.8975

8.12.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จํานวนข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาที่
8,000
8,000
8,000
8,000
ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของอําเภอ
( 1,457 )
ล้านบาท
53.8624
32.9075
4.5077
4.7330
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
53.8624
32.9075
4.5077
4.7330
ล ้านบาท
48.9624
3.8975
4.5077
4.7330
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
4.9000
29.0100
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการดําเนิ นการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ าย
ปกครองเพือ่ การปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบปรับปรุงใบอนุญาต e-DOPA License พัฒนาการเชื่อมโยงขอ้ มูลและ
Mobile Application ของระบบสารสนเทศของสถานประกอบการทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสังคม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

32,907,500 บาท
3,897,500
3,897,500
3,897,500
29,010,000
29,010,000
29,010,000
29,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,010,000 บาท
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8.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่ วยงานภาครัฐ
33,709,500 บาท
8.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพือ่ อํานวยความสะดวก
33,709,500 บาท
ทางธุรกิจ
8.13.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการรักษาความมันคงชายแดนพั
่
ฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผูส้ ญั จรข้ามแดน
2. เพือ่ ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทัง้ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
3. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คู่ขนานไปกับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความ
มันคงภายในแนวชายแดนอี
่
กทางหนึ่ง
8.13.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัด/อําเภอ ที่มภี ารกิจในการออกหนังสือผ่านแดน
8.13.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
253,255,200 บาท
8.13.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
253,255,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. อํานวยการการออกหนังสือผ่านแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์

งบดําเนิ นงาน
23.8200
23.8200

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
9.8895
9.8895
-

รวม
33.7095
33.7095
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8.13.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณการออกหนังสือผ่านแดน
( 1,604,525 )
ล้านบาท
70.7540
33.7095
25.0110
26.2616
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
70.7540
33.7095
25.0110
26.2616
ล ้านบาท
51.6774
23.8200
25.0110
26.2616
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
19.0766
9.8895
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพือ่ อํานวยความ
สะดวกทางธุรกิจ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) วัสดุเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

33,709,500 บาท
23,820,000
23,820,000
7,820,000
16,000,000
9,889,500
9,889,500
7,089,500
5,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,250,000 บาท
1,839,500 บาท
1,839,500 บาท
2,800,000 บาท
1,900,000 บาท
1,900,000 บาท
900,000 บาท
900,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

16,376,334,400 บาท
6,932,726,100 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เศรษฐกิจฐานรากมันคงและชุ
่
มชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2564
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรูก้ ารพึง่ ตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พง่ึ ตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มนคงตามหลั
ั่
กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มขี ดี สมรรถนะสูง และบุคลากรมีอดุ มการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญ
การทํางานเชิงบูรณาการ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ชุมชน/หมูบ่ า้ นมีขดี ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึง่ ตนเองได้ มีการสร้างงาน
สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ดีข้นึ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมัน่ คง ประชาชนใช้
ชีวติ อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ครัวเรือนในหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพมี
รายได้เฉลีย่ สูงขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
16,376.3344
6,932.7261
6,790.0375
6,938.6844
7,094.7636
16,376.3344
6,932.7261
6,790.0375
6,938.6844
7,094.7636
-

ครัวเรือน

402,800

280,000

280,000

280,000

280,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

16,376.3344
-

6,932.7261
-

6,790.0375
-

6,938.6844
-

7,094.7636
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่ มลํา้

3. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมันคงและลดความเหลื
่
อ่ มลํา้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี )

2,831,371,800 บาท
1,131,094,500 บาท
1,131,094,500 บาท

2,612,689,300 บาท
2,612,689,300 บาท

357,570,500 บาท
26,780,400 บาท
330,790,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
และสร้างการเติบโตจากภายใน)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพือ่
การพัฒนาชุมชน
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คง
และลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการการเงินชุมชน
โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
2,622.8731
3,985.8763
2,622.8731
208.4987

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
323.9767
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6,932.7261
2,831.3718

807.1178

323.9767

-

-

1,131.0945

807.1178

323.9767

-

-

1,131.0945

2,612.6893

-

-

-

2,612.6893

-

935.2853

-

-

-

935.2853

-

133.2135

-

-

-

133.2135

-

432.9880

-

-

-

432.9880

-

464.5600

-

-

-

464.5600

-

646.6425

-

-

-

646.6425

26.7804

-

-

-

26.7804

26.7804

-

-

-

26.7804

-

-

-

-
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวคุณภาพกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะและ
ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวติ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพือ่ ลดความ
เหลือ่ มลํา้ ทางสังคม

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
330.7901

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
330.7901

-

26.3660

-

-

-

26.3660

-

184.5624

-

-

-

184.5624

-

119.8617

-

-

-

119.8617
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,831,371,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
2,821.4418

2,821.4418
2,586.7314
234.7104
-

ปี 2562
2,831.3718
2,831.3718
2,622.8731
208.4987
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
2,972.9403
3,121.5872
3,277.6664
2,972.9403
3,121.5872
3,277.6664
2,754.0167
2,891.7175
3,036.3033
218.9236
229.8697
241.3631
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขัน้
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2,831,371,800 บาท
2,622,873,100
2,605,055,600
2,573,184,600
31,871,000
17,817,500
208,498,700
208,498,700
141,128,400
64,000,000
244,300
2,370,000
756,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า
1,131,094,500 บาท
และสร้างการเติบโตจากภายใน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพือ่
1,131,094,500 บาท
การพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ :
- พัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชน โดยใช้ขอ้ มูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค)
และข้อมูลจําเป็ นอื่น ๆ
- พัฒนาคุณภาพชีวติ ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน

งบดําเนิ นงาน
807.1178
431.6268
375.4910

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
323.9767
323.9767
-

รวม
1,131.0945
431.6268
699.4677

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000 12,900,000
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนที่มขี อ้ มูลความจําเป็ นพื้นฐาน
(จปฐ.)
( 12,900,000 )
หมูบ่ า้ น
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ นที่มขี อ้ มูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น
70,402
70,402
(กชช.2ค)
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่มขี อ้ มูล
ความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บา้ นที่มขี อ้ มูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บา้ น (กชช.2ค) ที่เชื่อถือได้
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

( 90 )
-

90

-

90

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

1,061.0303
1,061.0303
801.2955
259.7348
-

1,131.0945
1,131.0945
807.1178
323.9767
-

1,008.0267
807.3202
807.3202
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,034.9353
807.3202
807.3202
-

2,480.1342
807.3202
807.3202
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูล
เพือ่ การพัฒนาชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(8) ค่าเบี้ยประกัน
(9) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(10) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
เพือ่ การพัฒนาชุมชน
(11) ค่าซักเครือ่ งนอน
(12) ค่านํา้ เย็นระบบปรับอากาศ
(13) ค่าบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว
(17) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

1,131,094,500 บาท
807,320,200
731,885,000
731,885,000
4,200,000
155,022,900
16,224,700
4,197,000
2,000,000
21,896,400
12,409,600
970,000
2,000,000

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

431,626,800
2,000,000
4,305,600
2,244,600
17,700,000
37,976,600
950,000
289,700
204,700
15,464,000
75,435,200
25,084,900
2,500,000
8,884,000
2,000,000
36,966,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 794 หน่วย)
(1.1) เครือ่ งถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดํา) ความเร็ว
20 แผ่นต่อนาที กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 794 เครือ่ ง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

323,976,700
323,976,700
158,761,600
79,400,000
79,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

79,400,000 บาท
6,986,000 บาท
5,698,000 บาท

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน

814,000 บาท

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองปัตตานี
ตําบลสะบารัง อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน

814,000 บาท

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 2 คัน

1,628,000 บาท

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ตําบลสะเตง
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 คัน
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ กรมการพัฒนาชุมชน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,458 หน่วย)
(1.1) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรม
สํานักงาน กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
1,458 เครือ่ ง

2,442,000 บาท

1,288,000 บาท
70,009,000 บาท
48,114,000 บาท

48,114,000 บาท
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(2) ระบบบริหารจัดการฐานขอ้ มูลเพือ่ การพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) พัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความต้องการของผูใ้ ช้
(Ad Hoc Analysis Report) กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการทีร่ องรับ IPv6
กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)
(1.1) เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000
ANSI Lumens กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 76 เครือ่ ง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 101 รายการ (รวม 101 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชัน้ ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง
(3) ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชัน้ ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
พิษณุโลก ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง
(4) ก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชัน้ ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ตําบลหนองหงส์ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง
(5) ก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชัน้ ขนาด 34 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ชลบุรี ตําบลบา้ นสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
(6) ก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชัน้ ขนาด 34 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ลําปาง ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 หลัง

13,895,000 บาท

4,136,600 บาท
3,000,000 บาท
3,230,000 บาท
3,230,000 บาท

3,230,000
165,215,100
31,287,100
31,287,100

บาท
บาท
บาท
บาท

133,928,000 บาท
13,690,000 บาท

25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
21,995,000 บาท
23,243,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงและลดความเหลื่อมลํ้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างและพัฒนาผูน้ าํ สัมมาชีพชุมชน

2,612,689,300 บาท
935,285,300 บาท

2. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวสัมมนาชีพชุมชนโดยการขับเคลือ่ นภายใต้ประชารัฐ
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี ( ปี 2561 ถึง ปี 2565 )
15,012,914,900 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
15,012,914,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
935.2853
867.6253

รวมทัง้ สิ้น
1. สร้างและพัฒนาผูน้ าํ สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล

งบลงทุน
-

67.6600

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

-

-

รวม
935.2853
867.6253
67.6600

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตําบล
5,540
6,766
6,766
6,766
6,766
เชิงปริมาณ : ตําบลที่มกี ารบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบล
( 5,540 )
ครัวเรือน
521,360
280,000
280,000
280,000
280,000
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตําบลที่มกี ารบูรณาการ
แผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและนําไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการชุมชน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รบั การส่งเสริม
อาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ

ร้อยละ

( 521,360 )
85

85

85

85

85

ร้อยละ

( 85 )
85

85

85

85

85

( 85 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
11,263.9337
935.2853
11,263.9337
935.2853
11,263.9337
935.2853
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
937.2453
937.2453
937.2453
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

937.2453
937.2453
937.2453
-

14,058.6795
14,058.6795
14,058.6795
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าวัสดุสนับสนุนการฝึ กอบรมครัวเรือนสัมมาชีพ

935,285,300 บาท
935,285,300
935,285,300
711,285,300
224,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
133,213,500 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลักดันให้ชมุ ชนพึง่ ตนเองได้ โดยการบูรณาการทุนชุมชนและน้อมนําแนวคิดพระราชดําริมาปรับใช้
2. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ของประชาชน
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี ( ปี 2561 ถึง ปี 2565 )
833,107,400 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
833,107,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน

งบดําเนิ นงาน
133.2135
133.2135

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
133.2135
133.2135

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
10,000
12,000
12,000
12,000
12,000
เชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ปญั หาหนี้สนิ
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
( 4,394 )
ร้อยละ
75
75
75
75
75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
(-)
133.2135
133.2135
133.2135
1,998.2025
ล้านบาท
300.2534
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
300.2534
133.2135
133.2135
133.2135
1,998.2025
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
300.2534
133.2135
133.2135
133.2135
1,998.2025
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
133,213,500 บาท
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8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มมี าตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ องค์ความรู ้ และเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดให้เป็ นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้
ให้กบั ชุมชนเพิม่ ขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการชุมชน

432,988,000 บาท

8.3.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี ( ปี 2561 ถึง ปี 2565 )
2,280,931,500 บาท
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,280,931,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
432.9880
409.6230
23.3650

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2. พัฒนาผูป้ ระกอบการชุมชน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
432.9880
409.6230
23.3650

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผลิตภัณฑ์
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่ได้รบั การพัฒนา
6,840
7,600
7,600
7,600
7,600
คุณภาพและมาตรฐาน
เชิงปริมาณ : ผูป้ ระกอบการชุมชนที่ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมีคุณภาพ
และมูลค่าเพิม่ ขึ้น
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูป้ ระกอบการชุมชนได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด

คน/กลุม่

( 5,140 )
3,040

3,800

3,800

3,800

3,800

ร้อยละ

( 3,040 )
70

70

70

70

70

ร้อยละ

(-)
80

80

80

80

80

( 80 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
530.3323
432.9880
530.3323
432.9880
530.3323
432.9880
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
437.6498
437.6498
437.6498
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

437.6498
437.6498
437.6498
-

6,564.7470
6,564.7470
6,564.7470
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

432,988,000 บาท
432,988,000
432,988,000
68,688,000
364,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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464,560,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8.3.4.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ สร้างช่องทางการตลาดให้กบั เกษตรกรและผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการชุมชนให้มากขึ้น
2) เพือ่ ส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ท่สี ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก
และทัว่ ถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เรียนรู ้ สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน
3) เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
8.3.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี ( ปี 2561 ถึง ปี 2565 )
2,785,560,000 บาท
8.3.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,785,560,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
464.5600
464.5600

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
464.5600
464.5600

8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
77,807
77,807
77,807
77,807
77,807
เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการตลาด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นจากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนปี ท่ผี ่านมา
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

( 47,336 )
10
(-)
917.5600
917.5600
917.5600
-

15

464.5600
464.5600
464.5600
-

15

467.0000
467.0000
467.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

15

467.0000
467.0000
467.0000
-

15

7,005.0000
7,005.0000
7,005.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

464,560,000 บาท
464,560,000 บาท
464,560,000 บาท
464,560,000 บาท
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8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
8.3.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาหมู่บา้ น ให้มรี ะบบ
การบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มนคง
ั่

646,642,500 บาท

8.3.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี ( ปี 2562 ถึง ปี 2565 )
2,586,570,000 บาท
8.3.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,586,570,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
646.6425
646.6425

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
646.6425
646.6425

8.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
8,780
8,780
8,780
8,780
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ นที่ได้รบั การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บา้ นที่ได้รบั การพัฒนาตาม
หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวล
รวมตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

85

-

646.6425
646.6425
646.6425
-

85

646.6425
646.6425
646.6425
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

85

646.6425
646.6425
646.6425
-

85

9,699.6375
9,699.6375
9,699.6375
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสือ่ การเรียนรูศ้ ูนย์เรียนรูช้ มุ ชน
(4) ค่าวัสดุสาํ นักงานศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน

646,642,500 บาท
646,642,500
646,642,500
408,002,100
219,500,000
14,750,400
4,390,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติด
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างภูมคิ มุ ้ กันและป้ องกันยาเสพติด ให้ประชาชนโดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

26,780,400 บาท
26,780,400 บาท

8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 76 จังหวัด
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี ( ปี 2562 ถึง ปี 2565 )
136,280,400 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
136,280,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
26.7804
26.7804

รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
26.7804
26.7804

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
22,009
30,000
30,000
30,000
เชิงปริมาณ : ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีกลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

-

100

100

100

100

26.7804
26.7804
26.7804
-

36.5000
36.5000
36.5000
-

36.5000
36.5000
36.5000
-

547.5000
547.5000
547.5000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

26,780,400 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บา้ นต้นกล ้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

26,780,400
26,780,400
22,390,400
4,390,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะและ
ประชาสัมพันธ์ภาคเหนื อ
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวของหมู่บา้ น OTOP เพือ่ การท่องเที่ยว
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี ( ปี 2562 ถึง ปี 2565 )
140,000,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
140,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

330,790,100 บาท
26,366,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
26.3660
26.3660

รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
26.3660
26.3660

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
12
12
12
12
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ นที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริการเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

-

10

10

10

10

26.3660
26.3660
26.3660
-

35.0000
35.0000
35.0000
-

35.0000
35.0000
35.0000
-

525.0000
525.0000
525.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุม่ เป้ าหมายเฉพาะและ
ประชาสัมพันธ์ภาคเหนื อ

26,366,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

26,366,000
26,366,000
4,736,000
21,630,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวของหมู่บา้ น OTOP เพือ่ การท่องเที่ยว
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี ( ปี 2561 ถึง ปี 2565 )
1,202,455,600 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,202,455,600 บาท
- เงินงบประมาณ

184,562,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
184.5624
184.5624

รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
184.5624
184.5624

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
84
84
84
84
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ นที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริการเพิม่ ขึ้น
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

430.9836
430.9836
430.9836
-

10

184.5624
184.5624
184.5624
-

10

192.8680
192.8680
192.8680
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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192.8680
192.8680
192.8680
-

10

2,893.0200
2,893.0200
2,893.0200
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

184,562,400 บาท
184,562,400
184,562,400
29,008,000
155,554,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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119,861,700 บาท
8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
เพือ่ ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนของคณะทํางานจัดการกองทุนชุมชนในเชิงบูรณาการ
เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนําไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดความเหลือ่ มลํา้
ของคนในสังคม
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลําภู กาฬสินธุ ์ อํานาจเจริญ มหาสารคาม
นครพนม ยโสธร บุรรี มั ย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี ( ปี 2562 ถึง ปี 2565 )
494,631,600 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
494,631,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. กองทุนชุมชนหนุมเสริมอาชีพผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

งบดําเนิ นงาน
119.8617
119.8617

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
119.8617
119.8617

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หมูบ่ า้ น
2,678
2,678
2,678
2,678
เชิงปริมาณ : หมู่บา้ นที่กองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริม
อาชีพผูม้ รี ายได้นอ้ ย
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูม้ รี ายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึง
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

80

-

119.8617
119.8617
119.8617
-

80

123.6579
123.6579
123.6579
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

80

123.6579
123.6579
123.6579
-

80

1,854.8685
1,854.8685
1,854.8685
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพือ่ ลด
ความเหลือ่ มลํ้าทางสังคม
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพผูม้ รี ายได้นอ้ ย

119,861,700 บาท
119,861,700
119,861,700
47,733,900
72,127,800

บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

6,403,422,900 บาท
6,035,588,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ขับเคลือ่ นการจัดการทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศ
ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล
2. พันธกิจ
1. คุม้ ครองสิทธิดา้ นทีด่ นิ ให้แก่ประชาชนให้เป็ นไปตามกฎหมาย
2. บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกโฉนดทีด่ นิ แก่ประชาชน มีความเป็ นเอกภาพ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ประเทศ ทัง้ เชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ
3. เป็ นศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ และแผนทีแ่ ห่งชาติ ทีม่ รี ะบบฐานข้อมูลทีด่ นิ ของประเทศเป็ นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
รองรับการใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ในการพัฒนาประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมันคง
่
4. ให้บริการด้านการทะเบียนทีด่ นิ ของประเทศไทยทีม่ คี วามทันสมัยบริการออนไลน์ทวั ่ ทัง้ ประเทศ
และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทัง้ มีบคุ ลากรด้านทะเบียนทีด่ นิ ของประเทศ ทีม่ ขี ดี ความสามารถสูง
ในระดับสากล
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ครัวเรือนทีย่ ากจนทีไ่ ด้รบั การจัดทีด่ นิ ตามโครงการสามารถอยู่อาศัยและทํากินในทีด่ นิ ของรัฐ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ได้อย่างคุม้ ค่า มีคุณภาพชีวติ ดีข้นึ
2. ประชาชนมีเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ทีม่ หี มุดหลักฐานแผนทีท่ ม่ี คี วามถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ประชาชนได้รบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิง่ ขึ้น
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและ
มีความมัน่ คงในทรัพย์สนิ (บูรณาการ)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ประชาชนได้รบั โฉนดที่ดนิ
จากการเดินสํารวจ ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย
มีหลักประกันความมันคงในการถื
่
อครองที่ดนิ
สามารถเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
เพิม่ ขึ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
(บูรณาการ)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ไม่ถกู ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมชิ อบ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ค่าคะแนนเฉลีย่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนประชาชน
ที่ได้รบั การบริการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความ
เชื่อมันต่
่ องานบริการของกรมที่ดนิ
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. หน่ วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
(ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนประชาชนที่ได้รบั
บริการ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละความสําเร็จ
ในการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
6,403.4229
6,035.5880
7,015.1783
7,571.9658
7,074.4522
6,403.4229
6,035.5880
7,015.1783
7,571.9658
7,074.4522
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

57.9895
-

54.7099
-

54.7099
-

54.7099
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ล้านบาท
ล้านบาท

2.5866
-

2.0116
-

2.6000
-

2.6000
-

2.6500
-

ราย

7,510,000

7,590,000

7,680,000

7,760,000

7,840,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

815.6209
-

849.3608
-

964.0940
-

1,005.8501
-

1,033.6455
-

ราย

7,510,000

7,590,000

7,680,000

7,760,000

7,840,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

227.0871
-

344.2021
-

407.1771
-

407.6261
-

408.0974
-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
5. ชุมชนมีความเข้มแข็งจากการได้รบั สิทธิการ
ถือครองที่ดิน (ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนผูท้ ่ไี ด้รบั การ
จัดที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิ แห่งชาติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนครัวเรือนที่ยากจนที่
ได้รบั การจัดที่ดนิ เพือ่ เข้าทําประโยชน์และอยู่
อาศัย
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ชุมชนมีความมันคง
่
ในการถือครองและใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้รบั การจัดที่ดนิ มีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดิน
และมีความมัน่ คงในทรัพย์สนิ (ยุทธศาสตร์)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:โฉนดที่ดนิ ของประชาชนมี
หมุดหลักฐานแผนที่ท่มี คี วามถูกต้องตามหลัก
วิชาการแผนที่
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ภายในปี 2565 ประชาชน
เจ้าของที่ดนิ ข้างเคียงแปลงที่ได้ยกระดับ
การรังวัดโดยวิธแี ผนที่ชนั้ หนึ่งด้วยระบบ
ดาวเทียมแล ้วไม่ตอ้ งมาระวังชี้แนวเขตที่ดนิ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ราย

7,000

11,000

11,000

11,000

11,000

ครัวเรือน

3,500

2,000

3,500

3,500

3,500

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

105.8642
-

135.7818
-

155.3453
-

159.2254
-

163.4524
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ปี

2565

2565

2565

2565

2565

382.1135
-

263.9049
-

19.7053
-

20.8146
-

26.3195
-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
7. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในที่ดินและ
ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ที่ดนิ ของรัฐมีแนวเขต
แปลง
ที่ชดั เจน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ประชาชนที่ได้รบั กรรมสิทธิ์ ร้อยละ
ในที่ดนิ ที่ได้รบั การพัฒนา
รูปแปลงที่ดนิ ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
ไม่นอ้ ยกว่า

150

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความ
เชื่อมันในมาตรฐานความถู
่
กต้องของ
โฉนดที่ดนิ ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
- ตัวชี้วดั เชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
10. กรมที่ดินมีระบบการให้บริการที่มีความ
ทันสมัยรองรับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
(บูรณาการ)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนประชาชนที่ใช้
บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่นอ้ ยกว่า
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่องานบริการของกรมที่ดนิ
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ร้อยละ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
80
80
80
80
80

ล้านบาท
ล้านบาท

259.6466
-

255.5887
-

370.9721
-

362.9935
-

372.8233
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ล้านบาท
ล้านบาท

3,935.4118
-

4,130.0282
-

4,311.2720
-

4,660.5411
-

5,067.4641
-

ราย

2,000,000

-

1,000,000

1,000,000

-

ร้อยละ

80

-

80

80

-

ล้านบาท
ล้านบาท

617.1027
-

-

729.3026
-

897.6051
-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

151

5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
4,130,028,200 บาท
1,104,949,500 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล ้อมอย่างยัง่ ยืน
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

255,588,700 บาท
849,360,800 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

743,888,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมันคงและลดความเหลื
่
อ่ มลํา้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

135,781,800 บาท
263,904,900 บาท
344,202,100 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

56,721,500 บาท
54,709,900 บาท
2,011,600 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดนิ ระยะที่ 2
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1
1

ปี 2562
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
729.3026
897.6051
729.3026
897.6051
729.3026

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน - บาท

897.6051

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดนิ ที่ได้รบั การ
พัฒนารูปแปลงที่ดนิ ให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดนิ ของรัฐที่ได้รบั การ
บริหารจัดการ
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด
ที่ดนิ ที่บริการให้แก่ประชาชน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งช่างรังวัด
เฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัด
ของสํานักงานที่ดนิ
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คง
และลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดนิ
เพือ่ การจัดที่ดนิ ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
(คทช.)
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน คทช.
จังหวัดในการจัดที่ดนิ ทํากินให้ชมุ ชนตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการที่ 3 : โครงการที่ดนิ ของรัฐที่จดั
ให้แก่ประชาชนที่ยากจน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,016.6499
1,310.4804
4,016.6499
113.3783

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
708.4577
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
6,035.5880
4,130.0282

255.5887

-

-

-

255.5887

-

215.2269

-

-

-

215.2269

-

40.3618

-

-

-

40.3618

-

808.3974

40.9634

-

-

849.3608

-

805.8790

40.9634

-

-

846.8424

-

2.5184

-

-

2.5184

-

-

135.7818

-

65.8296

-

69.9522

-

1.9500

-

-

-

1.9500

-

26.7620

-

-

-

26.7620

-

37.1176

-

-

107.0698

69.9522
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
5. แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําแผนที่
เพือ่ รองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดนิ
บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทําฐานข้อมูล
แนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1:4,000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ที่ดนิ และแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ให้เป็ น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน
6. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดทีด่ นิ เพือ่ เสริมสร้างความมันคง
่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการข้าราชการ
กรมที่ดนิ บริการประทับใจ โปร่งใส
เป็ นธรรม

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
10.5649

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
253.3400
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
263.9049

-

6.9925

249.3500

-

-

256.3425

-

1.8000

3.9900

-

-

5.7900

-

1.7724

-

-

1.7724

-

-

-

-

-

344.2021

-

-

344.2021

-

344.2021

-

-

344.2021

54.7099

-

-

-

54.7099

54.7099

-

-

-

54.7099

2.0116

-

-

-

2.0116

2.0116

-

-

-

2.0116
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,130,028,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
3,935.4118

3,935.4118
3,817.2751
118.1367
-

ปี 2562
4,130.0282
4,130.0282
4,016.6499
113.3783
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5,448.9649
5,775.5023
6,121.6315
5,448.9649
5,775.5023
6,121.6315
5,274.0047
5,599.9163
5,945.3824
174.9602
175.5860
176.2491
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าจ้างชัว่ คราว
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านชายแดนภาคใต้
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,130,028,200 บาท
4,016,649,900
3,899,988,600
3,677,231,400
222,757,200
6,360,000
110,301,300
113,378,300
113,378,300
94,972,000
3,781,500
2,364,000
6,480,000
5,780,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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255,588,700 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ได้รบั การพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็ นมาตรฐาน
215,226,900 บาท
เดียวกัน
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ เดินสํารวจรังวัดออกโฉนดที่ดนิ ตามมาตรา 58 58 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
ให้แก่ประชาชนที่ยงั ไม่มเี อกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ และการสอบเขตที่ดนิ ทัง้ ตําบล ตามมาตรา 69 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ เพือ่ พัฒนาระบบการรังวัดและทําแผนที่ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยนําเทคโนโลยี
การรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) มาใช้
2. เพือ่ ให้โฉนดที่ดนิ เป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลโดยทัว่ ไป และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดนิ
เป็ นการลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดนิ ของราษฎร โดยนําเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม
โดยการหาค่าพิกดั ตําแหน่งที่ดนิ บนหลักเขตที่ดนิ มาในการปฏิบตั ิงานโครงการฯ เพือ่ สร้างระบบแผนที่และ
การรังวัดรูปแปลงที่ดนิ ให้เป็ นมาตรฐานสากล
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เดินสํารวจจัดทํารูปแปลงโฉนดที่ดนิ และออกโฉนดที่ดนิ ให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
2. จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สาํ หรับการออกโฉนดที่ดนิ

งบดําเนิ นงาน
215.2269
171.5205
43.7064

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

-

รวม
215.2269
171.5205
43.7064

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รบั กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
80
80
80
80
80
ที่ได้รบั การพัฒนารูปแปลงที่ดนิ ให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจกับความเชื่อมัน่
80
80
80
80
80
ในมาตรฐานความถูกต้องของโฉนดที่ดนิ
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
218.6944 215.2269
218.6944 215.2269
215.7728 215.2269
2.9216
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
แผน
แผน
แผน
318.3138
318.3138
254.1301
64.1837
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

307.9596
307.9596
259.0757
48.8839
-

315.0483
315.0483
266.1644
48.8839
-

158

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ได้รบั การพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(8) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดําเนินการตามโครงการมอบโฉนด
(9) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาอืน่ ๆ (ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งอัดย่อ
ขยาย ล ้างภาพสีดจิ ทิ ลั , ค่าบํารุงรักษาระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์)
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(17) วัสดุสาํ รวจ
(18) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทําแผนทีฐ่ าน

215,226,900 บาท
215,226,900
215,226,900
2,040,700
80,913,800
3,870,000
6,046,000
2,640,000
77,581,800
361,000
1,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000,000
3,565,000
5,452,000
16,231,100
975,000
4,876,500
3,875,000
1,089,000
1,070,000
140,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

159

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ
40,361,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ จัดทําฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ของรัฐให้อยู่ในระบบดิจทิ ลั รองรับการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศ
และสามารถบริการข้อมูลแผนที่ดว้ ยความรวดเร็ว เชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ในที่ดนิ ของรัฐ (กมร.)
2. เพือ่ ให้ท่ดี นิ ของรัฐมีแนวเขตที่ชดั เจนสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดนิ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ของรัฐระบบดิจทิ ลั
2. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุม้ ครองที่ดนิ ของรัฐ

งบดําเนิ นงาน
40.3618
11.0476
29.3142

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
40.3618
11.0476
29.3142

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แปลง
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
เชิงปริมาณ : ที่ดนิ ของรัฐมีแนวเขตที่ชดั เจน
( 15,109 )
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : แนวเขตที่ดนิ ของรัฐมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน สามารถนําไปใช้ในการใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ล้านบาท
40.9522
รวมทัง้ สิ้น
40.3618
52.6583
55.0339
57.7750
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
40.9522
40.3618
52.6583
55.0339
57.7750
ล ้านบาท
40.9522
40.3618
51.8583
54.2339
56.9750
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
0.8000
0.8000
0.8000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ

40,361,800 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(9) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
(11) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์
(15) วัสดุสาํ รวจ
(16) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

40,361,800
40,361,800
127,000
601,500
15,785,800
550,000
364,800
781,200
14,511,500
23,000
2,000,000
33,000
53,000
831,000
3,127,000
1,318,000
240,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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849,360,800 บาท
8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
846,842,400 บาท
วัตถุประสงค์ :
1. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดนิ
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็ นธรรมและพัฒนาระบบงาน
บริการในสํานักงานที่ดนิ ให้เป็ นมาตรฐาน
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดนิ
2. บริการด้านทะเบียนที่ดนิ ในสํานักงานที่ดนิ
3. บริการด้านรังวัดที่ดนิ ในสํานักงานที่ดนิ

งบดําเนิ นงาน
805.8790
56.9710
610.5927
138.3153

งบลงทุน
40.9634
8.7454
32.2180
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
846.8424
65.7164
642.8107
138.3153

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา้ นราย
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนที่ได้รบั บริการ
7.51
7.59
7.68
7.76
7.84
( 6.04 )
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมันต่
่ องานบริการของ
กรมที่ดนิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
813.1025 846.8424 1,962.8504 2,047.2965 2,135.9119
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
813.1025 846.8424 1,962.8504 2,047.2965 2,135.9119
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
789.5170 805.8790 1,802.7254 1,885.6615 1,972.7469
- งบลงทุน
ล ้านบาท
23.5855
40.9634
160.1250
161.6350
163.1650
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนผูป้ กครองท้องที่
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(12) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(13) ค่าบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(14) ค่าบํารุงสถานทีส่ อบ
(15) ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้ า
(16) ค่าบริการขนเงินของธนาคารกรุงไทย
(17) ค่าทํานํา้ เย็นสําหรับระบบปรับอากาศ
(18) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(19) วัสดุสาํ นักงาน
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(21) วัสดุก่อสร้าง
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว
(23) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(27) วัสดุสาํ รวจ
(28) วัสดุเพือ่ การจัดเก็บสารบบ
(29) วัสดุอปุ กรณ์ไฟฟ้ า

846,842,400 บาท
805,879,000
594,346,000
9,011,000
206,400
18,026,500
2,695,000
21,200,000
4,487,200
8,196,200
12,597,100
278,468,300
4,960,900
600,000
1,120,600
44,883,700
500,000
8,000,000
4,821,000
3,000,000
12,871,200
77,477,500
23,513,600
15,000,000
100,000
1,170,000
207,300
24,164,500
1,918,000
4,550,000
10,000,000
600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

211,533,000
99,731,000
10,887,300
17,644,900
6,433,800
76,836,000
40,963,400
40,963,400
32,218,000
4,167,000
4,167,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,206,000 บาท
24,630,000 บาท

2,576,000 บาท
470,000 บาท
470,000 บาท
375,000 บาท
375,000 บาท
8,745,400 บาท
439,000 บาท
439,000 บาท
8,306,400 บาท
8,306,400 บาท
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8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัด
2,518,400 บาท
ของสํานักงานที่ดิน
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เป็ นการเร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที่ดนิ จังหวัดและสาขา ที่มปี ริมาณงานเกิดและยังไม่ถงึ วันรังวัด
เป็ นจํานวนมาก ให้สามารถนัดรังวัดได้รวดเร็วขึ้น
2. เพือ่ แก้ไขปัญหางานค้างในมือช่างรังวัดให้ได้รบั การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ เป็ นการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผูข้ อรังวัดเพิม่ มากขึ้น
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดและสาขา
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

51,063,100 บาท
51,063,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที่ดนิ

งบดําเนิ นงาน
2.5184
2.5184

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2.5184
2.5184

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนผูข้ อรังวัดได้รบั
10,500
5,200
5,200
5,200
5,200
การรังวัดในสํานักงานที่ดนิ เร็วขึ้น
( 2,424 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผูข้ อรังวัดที่ได้รบั การรังวัด
80
80
80
80
80
ตามโครงการมีความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
2.5184
3.6839
3.6839
2.5184
3.6839
2.5184
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
14.9536
14.9536
3.9536
11.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

14.9536
14.9536
3.9536
11.0000
-

14.9536
14.9536
3.9536
11.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัด
ของสํานักงานที่ดิน

2,518,400 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

2,518,400 บาท
2,518,400 บาท
2,518,400 บาท

167

135,781,800 บาท
8.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงและลดความเหลื่อมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดินเพือ่ การจัดที่ดินตามนโยบาย
1,950,000 บาท
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ รวบรวมข้อมูลและจัดทําข้อมูลที่ดนิ สําหรับใช้ในการตรวจสอบการครอบครองการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ของราษฎรในพื้นที่จดั ที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
2. เพือ่ ประมวลผลข้อมูลการสํารวจการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ สําหรับใช้ในการบริหารจัดการการจัดที่ดนิ
3. เพือ่ จัดทําฐานข้อมูลการจัดที่ดนิ ทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ดาํ เนินการในโครงการจัดที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยายที่ดนิ แห่งชาติ
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
13,650,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
13,650,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําข้อมูลที่ดนิ เพือ่ การจัดที่ดนิ ตามนโยบายคณะกรรมการ
นโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (คทช.)

งบดําเนิ นงาน
1.9500
1.9500

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1.9500
1.9500

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
15
15
15
15
15
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่นาํ เข้าข้อมูล
ผูค้ รอบครองทําประโยชน์ท่ดี นิ ที่จะได้รบั การจัดที่ดนิ
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ
ที่ได้จดั เก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมสิ ารสนเทศ
หรือนําระวางที่จดั ทําขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการ
( 19 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานได้รบั ข้อมูลผูค้ รอบครอง
90
90
90
90
90
ทําประโยชน์ท่ดี นิ ที่จะได้รบั การจัดที่ดนิ ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติมคี วามครบถ้วน
และถูกต้อง ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
1.9500
5.8500
5.8500
1.9500
5.8500
1.9500
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
1.9500
1.9500
1.9500
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1.9500
1.9500
1.9500
-

1.9500
1.9500
1.9500
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดทําข้อมูลที่ดินเพือ่ การจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

1,950,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
1,950,000 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ น คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทํากินให้ชมุ ชน
26,762,000 บาท
ตามนโยบายรัฐบาล
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินการด้านการจัดที่ดนิ ทํากินและที่อยู่อาศัยในลักษณะ
แปลงรวม โดยมิให้มกี รรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐเป็ นกลุม่ หรือชุมชน
ตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขที่ คทช.กําหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ดําเนินการทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดนิ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม) ส่งมอบ
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
135,751,300 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
135,751,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดนิ ทํากินให้ชมุ ชนตามนโยบาย
รัฐบาล

งบดําเนิ นงาน
26.7620
26.7620

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
26.7620
26.7620

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จังหวัดสามารถคัดกรองบุคคลเพือ่ เข้าใช้
27,384
27,000
27,000
27,000
27,000
ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐ
( 4,547 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : จังหวัดสามารถใช้กระบวนการจัดที่ดนิ
100
100
100
100
100
ทํากินให้ชมุ ชนตามนโยบายของรัฐบาลมาเป็ น
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดนิ ของรัฐ
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
26.7620
27.9932
27.9932
26.7620
27.9932
26.7620
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
26.9987
26.9987
26.9987
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

26.9987
26.9987
26.9987
-

26.9987
26.9987
26.9987
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ น คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล

26,762,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงประชาชนในพื้นที่
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

26,762,000
26,762,000
4,329,000
1,716,000
565,200
10,076,000
1,320,000
2,663,200
6,092,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
107,069,800 บาท
8.4.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ประชาชนที่อยู่ในที่ดนิ ของรัฐได้รบั การจัดระเบียบการถือครองที่ดนิ
2. เพือ่ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐและข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน
3. เพือ่ จัดที่ดนิ ให้แก่ประชาชนที่ยากจนและไม่มที ่ดี นิ ทํากินและที่อยู่อาศัย หรือมีนอ้ ยไม่เพียงพอแก่การทํากิน
ให้มที ่ดี นิ ทํากินและที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อตั ภาพ
4. เพือ่ แก้ไขปัญหาความมันคง
่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย
รัฐบาล และสอดคล ้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
5. เพือ่ เพิม่ ผลผลิต รายได้ และยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชนให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิน่
6. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนบริเวณชายแดนในการเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด และการลักลอบ
ทําสิง่ ผิดกฎหมาย
8.4.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่จงั หวัดที่เข้าร่วมโครงการ
8.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
741,863,400 บาท
8.4.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
741,863,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดที่ดนิ ทํากินและที่อยู่อาศัยให้กบั ประชาชนที่ยากจน
2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน

งบดําเนิ นงาน
37.1176
18.8569
18.2607

งบลงทุน
69.9522
9.8221
60.1301

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
107.0698
28.6790
78.3908

8.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัวเรือน
เชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนที่ยากจนที่ได้รบั การ
3,500
2,000
3,500
3,500
3,500
จัดที่ดนิ เพือ่ เข้าทําประโยชน์และที่อยู่อาศัย
( 893 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนที่ได้รบั การจัดที่ดนิ ที่มี
80
80
80
80
80
คุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
243.5820 107.0698
243.5820 107.0698
114.3081
37.1176
129.2739
69.9522
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
126.3966
126.3966
49.1100
77.2866
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

130.2767
130.2767
51.9607
78.3160
-

134.5037
134.5037
55.0965
79.4072
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุก่อสร้าง
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(13) ค่าขนย้ายและเคลือ่ นย้ายเครือ่ งจักรกล
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตําบลบา้ นไทร อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตําบลกระออม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างประกอบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความยากจน ตําบลโคกย่าง อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

107,069,800 บาท
37,117,600
37,117,600
320,000
140,000
22,234,000
1,403,300
430,000
36,000
10,231,400
599,600
390,000
155,000
407,500
170,800
600,000
69,952,200
69,952,200
4,300,000
4,300,000
4,300,000

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

65,652,200 บาท
65,652,200 บาท
14,929,900 บาท

12,931,000 บาท
16,231,500 บาท
10,688,800 บาท
10,871,000 บาท
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263,904,900 บาท
8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทําแผนที่เพือ่ รองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน
256,342,500 บาท
บนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้รูปแผนที่แปลงที่ดนิ เป็ นมาตรฐานสากลเป็ นระบบพิกดั เชื่อมโยงระบบเดียวกันทัว่ ประเทศ
และนํางานรังวัดไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ให้มคี วามถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่และเป็ นสากล
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
30 จังหวัด
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
835,766,200 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
835,766,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการรังวัดโดยวิธแี ผนที่ชนั้ หนึ่งด้วยระบบดาวเทียม

งบดําเนิ นงาน
6.9925
6.9925

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
249.3500
249.3500
-

รวม
256.3425
256.3425

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
สถานี
เชิงปริมาณ : จํานวนสถานีรบั สัญญาณดาวเทียม
110
6
อ้างอิงถาวร
( 80 )
ระวาง
เชิงปริมาณ : จํานวนระวางแผนที่เพือ่ การรังวัดโดยวิธี
46,000
24,000
รังวัดแผนที่ชนั้ หนึ่ง
( 27,041 )
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : โฉนดที่ดนิ ของประชาชนมีหมุดหลักฐาน
100
100
แผนที่ท่มี คี วามถูกต้องตามหลักวิชาการแผนที่
( 100 )
ปี
เชิงคุณภาพ : ประชาชนเจ้าของที่ดนิ ข้างเคียง
2565
2565
แปลงที่ได้ยกระดับการรังวัดโดยวิธแี ผนที่ชนั้ หนึ่ง
ด้วยระบบดาวเทียมแล ้วไม่ตอ้ งมาระวังชี้แนวเขต
ที่ดนิ ภายใน
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
579.4237 256.3425
579.4237 256.3425
10.1737
6.9925
569.2500 249.3500
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดทําแผนที่เพือ่ รองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบน
แผนที่มาตราส่วน 1:4,000
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) วัสดุสาํ นักงาน
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 420 หน่วย)
(2) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลบา้ นต๋อม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 สถานี
(3) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สถานี
(4) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลสตึก อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 สถานี
(5) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลศรีสุทโธ อําเภอบา้ นดุง
จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี
(6) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลแชะ อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา 1 สถานี
(7) สถานีรบั สัญญาณดาวเทียมถาวร ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สถานี

256,342,500 บาท
6,992,500
6,992,500
3,264,000
3,003,000
725,500
249,350,000
249,350,000
249,350,000
740,000
740,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

248,610,000 บาท
227,010,000 บาท

3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
3,600,000 บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1 : 4,000
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ เพือ่ ป้ องกัน คุม้ ครอง รวมถึงการบริหารจัดการ

5,790,000 บาท

8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี และหนองคาย
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
56,762,000 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
56,762,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1:4,000

งบดําเนิ นงาน
1.8000
1.8000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3.9900
3.9900
-

รวม
5.7900
5.7900

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
เชิงปริมาณ : จํานวนหน่วยงานที่นาํ เข้าข้อมูลแนวทาง
10
10
10
10
10
สาธารณประโยชน์ท่ไี ด้รบั การจัดทําฐานข้อมูลไปใช้
ในการบริหารจัดการ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลและแนวเขต
80
80
80
80
80
ทางสาธารณประโยชน์มคี วามครบถ้วนและถูกต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
5.7900
6.3320
6.3320
5.7900
4.0610
1.8000
2.2710
3.9900
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
13.7055
13.7055
9.7055
4.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

14.8148
14.8148
10.8148
4.0000
-

16.1197
16.1197
12.1197
4.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1:4,000
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ระบบสํารวจการบุกรุกโดยอากาศยานไร้คนขับ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,790,000 บาท
1,800,000
1,800,000
1,686,000
114,000
3,990,000
3,990,000
3,990,000
3,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,990,000 บาท
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1,772,400 บาท
8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ให้เป็ นระบบมาตรฐานเดียวกัน
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
รวบรวมและจัดทําข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ที่อยู่ในระบบมาตรฐานอื่นมาเป็ นมาตรฐานสากลในระบบ
พิกดั ฉาก ยู ที เอ็ม เพิม่ คุณภาพความถูกต้องของมาตรฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดนิ เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ที่ดนิ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนได้รบั การบริการที่ดี รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ทัว่ ประเทศ
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
25,799,400 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
25,799,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาฐานข้อมูลที่ดนิ และแผนที่รูปแปลงที่ดนิ ให้เป็ นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน

งบดําเนิ นงาน
1.7724
1.7724

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
1.7724
1.7724

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระวาง
เชิงปริมาณ : จํานวนข้อมูลระวางแผนที่รูปแปลงที่ดนิ มี
300
300
1,000
1,000
1,000
ความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
( 60 )
ปี
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีเอกสารสิทธิท่มี รี ูปแปลงที่ดนิ ที่
2566
2567
2567
2567
2567
เป็ นมาตรฐานสากลภายใน
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
1.7724
1.8000
1.8000
1.7724
1.8000
1.7724
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
5.9998
5.9998
5.9998
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5.9998
5.9998
5.9998
-

10.1998
10.1998
10.1998
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ให้เป็ นระบบมาตรฐานเดียวกัน

1,772,400 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) วัสดุสาํ นักงาน
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

1,772,400
1,772,400
1,440,000
42,400
290,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
344,202,100 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ
344,202,100 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ ในการบริการประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
และพัฒนาระบบงานบริการในสํานักงานที่ดนิ
2. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมันต่
่ องานบริการของกรมที่ดนิ
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
4,573,623,100 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,573,623,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดนิ
2. ปรับปรุงมาตรฐานสิง่ อํานวยความสะดวกเพือ่ บริการประชาชน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (พื้นที่ 5 จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และสงขลา)
4. สนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ

งบดําเนิ นงาน
-

-

งบลงทุน
344.2021
0.6000
49.8998
4.8680

288.8343

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

-

-

รวม
344.2021
0.6000
49.8998
4.8680

288.8343

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสําเร็จในการปฏิบตั ิงาน
ที่กาํ หนด ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จของงานที่สนับสนุน
5
5
5
5
5
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการและการ
บริการประชาชน
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
459.5054 344.2021
459.5054 344.2021
118.9310
340.5744 344.2021
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
407.1771
407.1771
8.1140
399.0631
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

407.6261
407.6261
8.5197
399.1064
-

408.0974
408.0974
8.9456
399.1518
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 1,322 หน่วย)
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 182 รายการ (รวม 182 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดพิจติ ร สาขา
โพธิ์ประทับช้าง พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลโพธิ์ประทับช้าง
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดลําปาง สาขาเกาะคา
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดบุรรี มั ย์
สาขานางรอง พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดกาฬสินธุ ์
สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลบัวขาว
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บรุ ี พร้อมส่วนประกอบทีจ่ าํ เป็ น ตําบลบา้ นนา
อําเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 85 รายการ (รวม 85 หน่วย)

344,202,100 บาท
344,202,100
344,202,100
25,566,500
25,566,500
25,566,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

318,635,600 บาท
283,481,200 บาท
86,301,200 บาท

27,262,000 บาท

30,823,000 บาท

37,198,000 บาท

29,167,000 บาท

41,160,000 บาท

31,570,000 บาท
35,154,400 บาท
35,154,400 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
54,709,900 บาท
54,709,900 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ราษฏรในพื้นที่บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
ได้แก่ ที่ดนิ ที่มหี ลักฐาน ส.ค.1 (ซึ่งยื่นคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ไว้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2553) ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3,น.ส.3ก.น.ส.3ข) และที่ดนิ
ที่ไม่มหี ลักฐานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่สี ามารถออกโฉนดที่ดนิ ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การยอมรับในสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ รวมทัง้ ลดปัญหา
ข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดนิ ทัง้ ระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ อันจะทําให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคม
3. เพือ่ ให้ประชาชนมีโฉนดที่ดนิ ซึ่งเป็ นเอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่มแี นวเขตที่ชดั เจน ได้รบั การยอมรับและเชื่อถือเป็ น
หลักประกันความมันคงในกรรมสิ
่
ทธิ์และการถือครองทีด่ นิ
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
280,108,700 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
280,108,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงในพื
่
้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
54.7099
54.7099

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
54.7099
54.7099

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รบั โฉนดที่ดนิ จากการ
80
80
80
80
เดินสํารวจ ไม่นอ้ ยกว่า
( 60.62 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รบั การออกโฉนดที่ดนิ
80
80
80
80
มีความพึงพอใจในการให้ความเสมอภาคและรูส้ กึ มันคง
่
ในการถือครองโฉนดที่ดนิ ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
54.7099
115.9790
115.9790
54.7099
115.9790
54.7099
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
54.7099
54.7099
54.7099
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

54.7099
54.7099
54.7099
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพือ่ เสริมสร้าง
ความมัน่ คงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

54,709,900 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ค่าใช้จ่ายของทีท่ าํ การศูนย์ฯ /ค่าแจกโฉนด)
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุสาํ รวจ

54,709,900
54,709,900
310,500
18,198,500
720,000
31,806,900
432,000
378,000
400,500
1,164,000
700,000
599,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2,011,600 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส
2,011,600 บาท
เป็ นธรรม
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรมที่ดนิ มีความรู ้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจตามมาตรฐานคุณธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพือ่ เสริมสร้างให้บุคลากรของกรมที่ดนิ
มีจติ สํานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมันทํ
่ างานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมอันมันคง
่ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพือ่ ให้มเี ครือข่ายร่วมกัน
ในเรื่องการแจ้งข้อมูลเรื่องการทุจริต นําไปสู่การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
หรือเสนอข้อคิดเห็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ส่วนกลาง
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

15,455,400 บาท
15,455,400 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดฝึ กอบรมให้ความรูเ้ รื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต

งบดําเนิ นงาน
2.0116
2.0116

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
2.0116
2.0116

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จํานวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
10
10
10
10
10
ทุจริตและประพฤติมชิ อบลดลงจากปี ท่ผี ่านมา
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลีย่ การประเมินคุณธรรมและ
80
85
85
85
85
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562
ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
2.0116
5.0088
5.0088
2.0116
5.0088
2.0116
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
2.6000
2.6000
2.6000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2.6000
2.6000
2.6000
-

2.6500
2.6500
2.6500
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริการประทับใจ โปร่งใส
เป็ นธรรม

2,011,600 บาท

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

2,011,600 บาท
2,011,600 บาท
2,011,600 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

5,994,321,300 บาท
7,426,476,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชัน้ นําด้านการจัดการความเสีย่ ง จากสาธารณภัยในระดับสากลเพือ่ ประเทศไทยปลอดภัย
อย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1) พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัยของประเทศไทยและดําเนินการจัดการ
สาธารณภัย ทัง้ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มมี าตรฐานสากล
2) บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัย ทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3) พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย ให้มคี วามพร้อมและเพียงพอในการป้ องกันและลดความเสีย่ ง
จากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรูด้ า้ นการจัดการความเสีย่ งจากสาธารณภัย เพือ่ สร้าง
การรับรูแ้ ละตระหนักให้แก่ทกุ ภาคส่วน
6) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผูป้ ระสบภัยพัฒนาระบบการให้
ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในเบื้องต้น ให้ทวั ่ ถึงและเป็ นธรรม
7) ฟื้ นฟูบูรณะพื้นทีป่ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
และพัฒนาให้ดขี ้นึ กว่าเดิมห้ทวั ่ ถึงและเป็ นธรรม
8) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแต่ละระดับ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1) ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย มีระบบการป้ องกัน การเตือนภัย และได้รบั การบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
2) ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ิ และการจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ
3) มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ ในการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสีย่ งใหม่ และลดความเสีย่ ง
ทีม่ อี ยู่เดิมเพือ่ ป้ องกันและทําให้ความล่อแหลมและเปราะบางต่อภัยพิบตั ลิ ดลง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
ล้านบาท
รวมเงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
1. ลดความเสีย่ งจากสาธารณภัย
ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ผูป้ ระสบสาธารณภัยได้รบั
ความช่วยเหลือในเบื้องต้นมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า
ระดับ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ระดับความสําเร็จในการ
จัดตัง้ เครือข่ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเสริมสร้างทักษะความรูใ้ ห้ประชาชนพร้อม
รับมือกับสาธารณภัยในระดับพื้นที่เพิม่ มากขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนผูเ้ สียชีวติ จาก
(อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั แผ่นดินไหว และ
ดินโคลนถล่ม) ลดลงน้อยกว่าค่าเฉลีย่
ปี 2548 - 2558

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5,994.3213
7,426.4764 12,438.7669 11,280.9585
2,780.1933
5,994.3213
7,426.4764 12,438.7669 11,280.9585
2,780.1933
80

คน

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัย ร้อยละ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีการปรับตัว
เมือ่ ได้รบั การแจ้งเตือน (อุทกภัย วาตภัย ภัยแล ้ง
และดินโคลนถล่ม) เพิม่ ขึ้น

85

85

85

85

5

5

5

5

180

170

162

154

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการฟื้ นฟูอย่างยัง่ ยืน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ และอุปกรณ์สาธารณภัย มีความ
พร้อมในการป้ องกันและฟื้ นฟูสาธารณภัย
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

548.1356
-

650.9379
-

757.5263
-

786.1883
-

582.7093
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

3,562.5250
-

4,936.1155
-

8,418.3072
-

8,418.3072
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,462.4530
-

1,477.1440
-

1,551.0009
-

1,628.5509
-

1,709.9785
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
4. การฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานในการ
ป้ องกันภัยแล้งและอุทกภัยเพือ่ ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:เพิม่ ปริมาณนํา้ ต้นทุน
ล ้านลบ.ม.
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์ ครัวเรือน
ไร่
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พื้นที่ได้รบั การป้ องกันและ
ลดผลกระทบ
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
5. ประชาชนได้รบั การป้ องกัน การเตือนภัยและ
การให้ความช่วยเหลือจากภัยพิบตั ิ
ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:โครงการจัดหาอากาศยาน
ปี กหมุน (Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยดําเนินการ
แล ้วเสร็จ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

5.8485
6,972
10,716

1.5000
2,827
10,079

1.6725
3,152
11,238

1.8648
3,514
12,530

2.0792
3,918
13,970

185.3963
-

189.1476
-

230.5247
-

257.0350
-

287.0845
-

15

45

100

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:การเตือนภัยล่วงหน้า
ในพื้นที่เสีย่ งภัย มีความแม่นยํา
(เฉพาะภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ อุทกภัย
วาตภัย ภัยแล ้ง และดินโคลนถล่ม ภายใน
24 ชัว่ โมง )

ร้อยละ

75

75

75

75

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมันของ
่
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

80

80

80

80

173.1314
-

1,481.4078
-

190.8771
-

200.4210
-

ล้านบาท
ล้านบาท

235.8114
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน

1,477,144,000 บาท
650,937,900 บาท
650,937,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านความมันคง
่

3. แผนงานยุทธศาสตร์

5,109,246,900 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ

5,109,246,900 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

189,147,600 บาท

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

189,147,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหา
อากาศยานปี กหมุน (Helicopter) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1
1

1

-

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
1,299.6200
1,299.6200
-

-

1,299.6200

ปี 2562

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 0 บาท

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2565- จบ งบประมาณ
-

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความ
มัน่ คง)
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้ องกัน
และเตือนภัยจากสาธารณภัย
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู
บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบตั ิ
ผ่านพ้นไปแล ้ว
3. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบตั ิ
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบตั ิ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาครุภณั ฑ์
เพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการนํา้ เพือ่
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการที่ 2 : โครงการฟื้ นฟูบูรณะแหล่งนํา้
เดิมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล ้ง

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,437.4584
520.5526
1,437.4584
39.6856
-

307.7356
236.2745

-

71.4611

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
5,275.6166
52.2172
140.6316
150.3535
150.3535
-

รวม
7,426.4764
1,477.1440

52.2172
-

140.6316
138.8659

650.9379
525.4939

52.2172

1.7657

125.4440

173.1314

4,936.1155

-

-

5,109.2469

173.1314
-

4,936.1155

-

-

173.1314
4,936.1155

-

189.1476

-

-

189.1476

-

-

123.0774

-

-

123.0774

-

-

66.0702

-

-

66.0702

-

200

8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
1,477,144,000 บาท

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
1,462.4530

1,462.4530
1,426.7728
35.6802
-

ปี 2562
1,477.1440
1,477.1440
1,437.4584
39.6856
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,551.0009
1,628.5509
1,709.9785
1,551.0009
1,628.5509
1,709.9785
1,509.3311
1,584.7977
1,664.0375
41.6698
43.7532
45.9410
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบตั งิ านพื้นทีพ่ เิ ศษ (สปพ.)
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,477,144,000 บาท
1,437,458,400
1,144,960,900
804,829,200
340,131,700
292,497,500
39,685,600
39,685,600
27,342,000
1,272,000
11,071,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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650,937,900 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้ องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย
525,493,900 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ นําแผน มาตรการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการเตรียมความพร้อม การเตือนภัย
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือ่ บริหารจัดการภัยพิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
236.2745
26.1906
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและการป้ องกัน
สาธารณภัย
9.1656
2. วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึ กซ้อมแผนการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
200.9183
3. เตรียมความพร้อมในการป้ องกันสาธารณภัยที่ใช้โครงสร้างและ
ไม่ใช้โครงสร้าง
4. กําหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
150.3535
138.8659
42.5862
4.4280
107.7673
-

รวม
525.4939
73.2048

-

24.8497

34.0153

-

47.9805

356.6661

-

61.6077

61.6077

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัย มีการ
จัดตัง้ เครือข่ายเฝ้ าระวัง และมีทกั ษะความรูพ้ ร้อม
รับมือกับสถานการณ์ภยั ในระดับพื้นที่
เชิงเวลา : การดําเนินงานแล ้วเสร็จตามแผนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

เดือน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

( 80 )
12
(6)
423.2681
423.2681
227.5355
58.1648
137.5678
-

12

525.4939
525.4939
236.2745
150.3535
138.8659
-

12

613.4870
613.4870
308.0508
305.4362
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

12

648.9951
648.9951
323.7450
325.2501
-

12

438.6655
438.6655
321.4706
117.1949
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : มาตรการการป้ องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึ กอบรม)
(4) ค่าตอบแทนสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินยั ขา้ ราชการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(9) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่ารับรองและพิธกี าร
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(15) ค่าย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
(16) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
(17) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามกิจกรรม
(18) วัสดุสาํ นักงาน
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว
(21) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(26) วัสดุก่อสร้าง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าเช่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

525,493,900 บาท
236,274,500
209,121,700
15,909,700
3,500,000
1,006,800
27,000
22,083,000
31,963,000
4,001,000
5,265,000
28,542,600
30,884,300
6,973,700
463,000
50,000
3,779,700
100,000
893,300
624,100
12,629,800
22,949,100
18,000
1,900,000
932,900
250,000
1,877,000
12,278,700
220,000
27,152,800
12,891,200
900,800
2,774,300
1,532,500
9,054,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) รถนัง่ ประจําตําแหน่งระดับรองอธิบดี ปริมาณกระบอกสูบไม่เกินกว่า
2,200 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 3 คัน
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบบริหารจัดการขอ้ มูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตส่วนขยายระยะที่ 2
(Crisis Information Management System : CIMS Phase 2) แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) อุปกรณ์ป้องกันฟ้ าผ่าและไฟฟ้ ากระชาก แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(2) เสาอากาศโครงสร้างสามเหลีย่ มขนาดความสูง 60 เมตร แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ต้น
(3) เสาอากาศโครงสร้างสามเหลีย่ มชนิด Self support ขนาดความสูง 45 เมตร
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ต้น
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ชุดเครือ่ งมืออุปกรณ์สาํ หรับชุด USAR แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด
(2) ครุภณั ฑ์หอ้ งประชุมพร้อมติดตัง้ สําหรับห้องประชุม 1 กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 32 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
2) การฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/
จังหวัด/อําเภอ
3) การเสริมสร้างชุดเผชิญสถานการณ์วกิ ฤต
(Emergency Response Team : ERT)
4) การฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตามแผนฉุกเฉิน
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเพิม่ ศักยภาพทีมกูช้ พี กูภ้ ยั
6) การเสริมสร้างประสิทธิภาพอาสาสมัครการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8) ค่าใช้จ่ายค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

150,353,500
150,353,500
69,603,800
3,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,990,000 บาท
21,455,400 บาท

21,455,400 บาท
16,350,000 บาท
12,600,000 บาท
1,350,000 บาท
2,400,000 บาท
27,808,400 บาท
23,027,600 บาท
4,780,800
80,749,700
80,749,700
80,749,700

บาท
บาท
บาท
บาท

138,865,900 บาท
61,607,700 บาท
18,100,000 บาท
3,220,400
939,700
2,054,400
11,642,300
19,483,200
4,976,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาให้บริการข่ายสือ่ สารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
(รับสาย 1784)
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์
11) การจัดทําแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุม่ จังหวัดของ
ศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อําเภอ
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วกิ ฤต (Emergency
Response Team : ERT ) สู่ประชาคมอาเซียน
13) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติดา้ นสาธารณภัย
ประจําปี พ.ศ. 2562 (Crisis Management Exercise : C-MEX 19)
14) การศึกษาวิจยั การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post - Disaster
Needs Assessment : PDNA) เพือ่ จัดทํากรอบการฟื้ นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
(Post Disaster Recovery Framework :PDRF)
15) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดําเนินงานโครงการฟื้ นฟูบูรณะแหล่งนํา้ เดิม
เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล ้งและอุทกภัย 20 แห่ง
16) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดําเนินงานโครงการป้ องกันและลดผลกระทบจากนํา้
ท่วม นํา้ ป่ าไหลหลากและโคลนถล่มโดยวิธใี ช้โครงสร้าง 51 แห่ง

4,428,000 บาท
2,000,000 บาท
3,110,000 บาท
3,659,500 บาท
700,000 บาท

1,523,900 บาท
400,000 บาท
1,020,000 บาท
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125,444,000 บาท
8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบตั ิผ่าน
พ้นไปแล้ว
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผูป้ ระสบภัยให้ทวั ่ ถึง
และเป็ นธรรม ฟื้ นฟู บูรณะ สภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานสู่สภาพปกติ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพือ่ ปฏิบตั ิการบรรเทา และฟื้ นฟู
สาธารณภัย
2. ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย

งบดําเนิ นงาน
71.4611
0.4137
71.0474

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
52.2172
1.7657
-

52.2172

1.7657

รวม
125.4440
0.4137
125.0303

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ผูป้ ระสบสาธารณภัยได้รบั การ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นมีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
( 80 )
เดือน
12
12
12
12
12
เชิงเวลา : การดําเนินงานแล ้วเสร็จตามแผนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
(6)
ล้านบาท
124.8675 125.4440
144.0393
137.1932
144.0438
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
124.8675 125.4440
144.0393
137.1932
144.0438
ล ้านบาท
71.4611
71.4611
87.3571
77.6771
81.5517
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
51.7975
52.2172
54.8281
57.5694
60.4481
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
1.6089
1.7657
1.8541
1.9467
2.0440
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ให้การบรรเทา และฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลัง
ภัยพิบตั ิผ่านพ้นไปแล้ว
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่ารับรองและพิธกี าร
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(9) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามกิจกรรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(13) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุก่อสร้าง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับค่าบํารุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบตั แิ ห่งเอเชีย
(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)
2) ค่าบํารุงสมาชิกศูนย์ประสานงานอาเซียนเพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
(Asean Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA
Centre)
2.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผูเ้ สียชีวติ จาก 4 เหตุการณ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอืน่ ๆ

125,444,000 บาท
71,461,100
45,990,000
11,223,000
13,330,000
1,734,000
135,000
321,000
5,220,500
84,000
50,000
1,597,500
8,220,000
132,000
1,045,000
50,000
80,000
1,372,000
1,396,000
25,471,100
15,891,200
1,477,100
5,601,400
2,501,400
52,217,200
1,893,200

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

318,200 บาท

1,575,000 บาท
50,324,000 บาท
324,000 บาท
50,000,000 บาท
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3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมภิ าคเอเซีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2562

1,765,700 บาท
1,608,900 บาท
156,800 บาท
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5,109,246,900 บาท
173,131,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบตั ิ
วัตถุประสงค์ :
ประชาชนได้รบั การป้ องกัน การเตือนภัยและให้ความช่วยเหลือจากภัยพิบตั ิ
8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
173.1314
173.1314

รวมทัง้ สิ้น
1. เฝ้ าระวังและเตือนภัย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
173.1314
173.1314

8.3.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
80
80
80
80
80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสีย่ งภัย ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและมีการปรับตัวเมือ่ ได้รบั การ
แจ้งเตือน(อุทกภัย วาตภัย ภัยแล ้ง อัคคีภยั )
เชิงเวลา : การดําเนินงานแล ้วเสร็จตามแผนภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

เดือน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

( 80 )
12
(6)
175.4314
175.4314
175.4314
-

12

173.1314
173.1314
173.1314
-

12

181.7878
181.7878
181.7878
-

12

190.8771
190.8771
190.8771
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

12

200.4210
200.4210
200.4210
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การเตือนภัยพิบตั ิ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(5) วัสดุสาํ นักงาน
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์
(8) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(9) วัสดุสนามและการฝึ ก
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าเช่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม

173,131,400 บาท
173,131,400
160,359,800
2,604,600
144,548,400
5,670,000
1,936,800
1,000,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,771,600
3,077,000
180,000
1,800,000
7,714,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาครุภณั ฑ์เพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4,936,115,500 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์สาธารณภัยในการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบตั ิ
8.3.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
25,219,621,900 บาท
8.3.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
25,219,621,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สาํ หรับการประสานให้
ความช่วยเหลือและก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

งบรายจ่าย
งบดําเนิ นงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
รวม
- 4,936.1155
- 4,936.1155
- 4,936.1155
- 4,936.1155

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
90
90
90
90
90
เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และอุปกรณ์สาธารณภัยมีความพร้อมในการ
ป้ องกันและฟื้ นฟูสาธารณภัย ไม่นอ้ ยกว่า
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

( 90 )
6,949.6016 4,936.1155
6,949.6016 4,936.1155
6,949.6016 4,936.1155
-

8,418.3072
8,418.3072
8,418.3072
-

8,418.3072
8,418.3072
8,418.3072
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)
(2) รถดับไฟป่ าพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 8 คัน
(3) รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
2 คัน
(4) รถบรรทุกนํา้ ช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 9 คัน
(5) รถยนต์ดบั เพลิงอาคาร แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 9 คัน
(6) สะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey bridge)
ขนาดผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ความยาว 48 เมตร แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 12 ชุด
(7) รถดับเพลิงชนิดหอนํา้ ขนาดความสูงไม่นอ้ ยกว่า 90 เมตร แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 4 คัน
(8) รถตรวจการสมรรถนะสูง ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ เครือ่ งยนต์ดเี ซล แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 คัน
(9) รถปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัยพร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 20 คัน
(10) รถขุดล ้อยางกูภ้ ยั ชนิดปรับระดับฐานล ้อยกสูงได้ ไม่นอ้ ยกว่า 2,200 มม.
ขนาดกําลังขับเคลือ่ นไม่นอ้ ยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ขดุ -เจาะ-ตัก
และตัด แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 18 คัน
(11) รถยนต์ดบั เพลิงขนาดอัตราสูบฉีดนํา้ /โฟมไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ลิตร/นาที
พร้อมติดตัง้ ระบบผสมโฟม แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 12 คัน
(12) รถปฏิบตั กิ ารบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครือ่ งสูบนํา้ ขนาดใหญ่ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) เครือ่ งมือและอุปกรณ์สาํ หรับการเขา้ กูภ้ ยั และช่วยชีวติ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13 รายการ
(2) เครือ่ งมือและอุปกรณ์สาํ หรับการว่ายนํา้ ลอยตัว และดํานํา้ ลึก แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 9 รายการ
(3) เครือ่ งมือและอุปกรณ์สาํ หรับการปฐมพยาบาลและฝึ กกูช้ พี แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 8 รายการ

4,936,115,500 บาท
4,936,115,500
4,936,115,500
4,864,615,500
3,808,329,000
80,631,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

142,640,000 บาท
83,130,000 บาท
98,010,000 บาท
124,794,000 บาท

297,960,000 บาท
671,480,000 บาท
27,594,000 บาท
108,520,000 บาท

503,370,000 บาท
1,076,100,000 บาท
594,100,000 บาท
64,641,500 บาท
2,782,400 บาท
10,209,000 บาท
1,385,100 บาท
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(4) เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเครือ่ งจักรกลสําหรับสนับสนุนการกูภ้ ยั ทางนํา้
ทางทะเล/กูภ้ ยั ใต้นาํ้ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 24 รายการ
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 283 หน่วย)
(2) เครือ่ งสูบนํา้ ขับด้วยเครือ่ งยนต์ดเี ซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที
ทีร่ ะยะสูบส่งไม่นอ้ ยกว่า 12 เมตร ติดตัง้ บนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 155 ชุด
(3) ค่าซ่อมปรับปรุงสภาพเครือ่ งจักรกลพิเศษ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
(4) ชุดยานยนต์ดบั เพลิงพร้อมระบบควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 13 เครือ่ ง
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)

50,265,000 บาท
991,645,000 บาท
136,150,000 บาท

188,480,000 บาท
89,100,000 บาท
577,915,000
71,500,000
71,500,000
71,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน (Helicopter) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

- บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดหาอากาศยานปี กหมุน (Helicopter) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 ที่นงั ่ มาใช้ในภารกิจด้านการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยชีวติ ผูป้ ระสบภัยในระยะเร่งด่วน รวมถึงการเผชิญเหตุและ
การบัญชาการเหตุการณ์
8.3.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
1,700,000,000 บาท
8.3.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,700,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สาํ หรับการประสานให้
ความช่วยเหลือและก่อสร้าง ปรับปรุง ฟื้ นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
-

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : โครงการจัดหาอากาศยานปี กหมุน
15
45
100
(-)
(-)
(Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยดําเนินการแล ้วเสร็จ
(-)
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
400.3800
- 1,299.6200
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
400.3800
- 1,299.6200
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
400.3800
- 1,299.6200
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหา
อากาศยานปี กหมุน (Helicopter) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย

-

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปี กหมุน
(Helicopter) เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 2 ลํา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
1,700,000,000
340,000,000
60,380,000
1,299,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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189,147,600 บาท
8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการนํ้ าเพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
123,077,400 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนํา้ ผันนํา้ และพื้นที่รบั นํา้ นอง โดยการปรับปรุง ฟื้ นฟูแหล่งนํา้ ธรรมชาติ
ให้เพิม่ ประสิทธิภาพในการไหลของนํา้ ในช่วงที่เกิดนํา้ หลากและเก็บนํา้ ไว้ใช้ในฤดูแล ้ง
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)
2,000,000,000 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
รวมทัง้ สิ้น
1. การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ เพือ่ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
123.0774
123.0774
-

รวม
123.0774
123.0774

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
39,091
8,238
11,238
12,530
88,470
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบ
( 28,375 )
ล้านบาท
363.2628 123.0774
150.0449
167.3000 1,196.3149
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
363.2628 123.0774
150.0449
167.3000 1,196.3149
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
363.2628 123.0774
150.0449
167.3000 1,196.3149
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการนํ้ าเพือ่ การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)

123,077,400 บาท
123,077,400
123,077,400
123,077,400
123,077,400
123,077,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

218

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการฟื้ นฟูบูรณะแหล่งนํ้ าเดิมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
66,070,200 บาท
อุทกภัยและภัยแล้ง
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาและฟื้ นฟูแหล่งนํา้ ในพื้นที่เกษตรนํา้ ฝน โดยการฟื้ นฟู บูรณะแหล่งนํา้ เดิมที่ต้ ืนเขิน ให้สามารถกักเก็บนํา้ ไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล ้ง และบรรเทาอุทกภัยในช่วงเกิดนํา้ หลาก
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
76 จังหวัด
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)
1,500,000,000 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ฟื้ นฟูบูรณะแหล่งนํา้ เดิมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
และภัยแล ้ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
66.0702
66.0702
-

รวม
66.0702
66.0702

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลา้ นลบ.ม.
18.2331
1.3900
1.6725
1.8648
20.8646
เชิงปริมาณ : เพิม่ ปริมาณนํา้ ต้นทุน
( 12.3846 )
ครัวเรือน
26,395
2,742
3,152
3,514
32,718
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รบั ประโยชน์
( 19,423 )
ล้านบาท
496.5502
66.0702
80.4798
89.7350
767.1648
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
496.5502
66.0702
80.4798
89.7350
767.1648
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
496.5502
66.0702
80.4798
89.7350
767.1648
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการฟื้ นฟูบูรณะแหล่งนํ้ าเดิมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)
(2) ขุดลอกหนองปลาตอง พร้อมวางท่อระบายนํา้ จํานวน 5 แห่ง หมู่ท่ี 1
ตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (ปริมาณดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 334,945 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง
(3) ขุดลอกอ่างเก็บนํา้ ห้วยแก้ว หมู่ท่ี 12 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา (ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 131,540 ลูกบาศก์เมตร) 1 แห่ง

66,070,200 บาท
66,070,200
66,070,200
66,070,200
66,070,200
45,805,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,265,000 บาท
10,000,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

26,752,995,800 บาท
26,049,185,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแกนนําของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร
ให้มคี วามน่าอยู่และปลอดภัยรักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอตั ลักษณ์
2. พันธกิจ
1. สนับสนุ น กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ
ทีส่ ามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง
ท้องถิน่ และชุมชน
3. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การผังเมืองและโยธาธิการเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. พื้นทีเ่ มือง/ชุมชน ทีม่ กี ารประกาศบังคับใช้ผงั เมือง มีการกําหนดประเภทการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภท และไม่ขดั แย้งกัน มีการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คุม้ ค่า ลดความเสีย่ งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากกิจกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์ในการอยู่อาศัยของประชาชน
2. ประชาชนทีอ่ ยู่ในบริเวณพื้นทีเ่ มือง/ชุมชน พื้นทีส่ าํ คัญทางเศรษฐกิจ พื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นาํ้ ริมแม่นาํ้ ชายแดน
ระหว่างประเทศ และพื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างเป็ นระบบ
3. ประชาชนทุกคนทีใ่ ช้อาคารภาครัฐ มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีสง่ิ อํานวยความสะดวกทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมตามกฎหมายควบคุมอาคาร
4. หน่วยงานภาครัฐได้รบั การบริการด้านการออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน
และการทดสอบวัสดุทไ่ี ด้มาตรฐาน ส่งผลให้อาคารมีความมันคงแข็
่
งแรง มีอารยสถาปัตย์
มีอตั ลักษณ์สวยงาม และประหยัดพลังงาน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ประเทศมีผงั เมืองเป็ นกรอบชี้นําในการพัฒนา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พื้นที่ภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจได้รบั การวางผังเมือง
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจที่ได้รบั การวางผังเมืองแล ้วเสร็จมีการ
ประกาศบังคับใช้ และเป็ นกรอบแนวทางการ
พัฒนาที่เป็ นไปตามมาตรฐานผังเมือง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
26,752.9958 26,049.1850 27,704.1577 26,802.2820 26,088.5886
26,752.9958 26,049.1850 27,704.1577 26,802.2820 26,088.5886
-

ผัง

247

154

160

160

160

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

1,790.6555
-

1,795.8978
-

1,947.7800
-

1,947.7800
-

1,947.7800
-

9

15

15

15

15

ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เมือง
และชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
ปารปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม
เมือง พร้ององค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมีโอกาส
ในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. งานก่อสร้างในเขตพระราชฐานมีความมัน่ คง
มีมาตรฐานสูงสุด สวยงามสมพระเกียรติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนงานก่อสร้าง
แห่ง
ปรับปรุงอาคารในเขตพระราชฐานแล ้วเสร็จและ
เป็ นไปตามพระราชประสงค์ภายในเวลาและ
งบประมาณที่กาํ หนด

206.2417
-

302.5303
-

320.0000
-

320.0000
-

320.0000
-

6

6

6

6

6

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

1,999.6700
-

2,276.8290
-

2,500.0000
-

2,500.0000
-

2,500.0000
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวระดับสูงขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:งานก่อสร้างปรับปรุง
อาคารในเขตพระราชฐานได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาการ สวยงาม สมพระเกียรติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

แห่ง
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
4. พื้นที่เมือง/ชุมชนมีการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
อย่างเหมาะสม มีความน่ าอยู่ ปลอดภัย และ
รองรับการเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

แห่ง

95

66

74

74

74

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
5. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ํ าชายแดนระหว่างประเทศ
ได้รบั การป้ องกันการกัดเซาะ มิให้เกิดการ
สูญเสียดินแดนอันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ และ
รักษาแนวร่องนํ้ าลึกที่เป็ นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
ประเทศมิให้เปลี่ยนแปลง เพือ่ ขจัดเงือ่ นไขความ
ไม่เข้าใจกับประเทศเพือ่ นบ้าน และป้ องกันชีวติ
และทรัพย์สนิ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ชาติ

3,193.4802
-

1,969.8856
-

2,095.4342
-

2,095.4342
-

2,095.4342
-

เมตร

33,949

48,400

49,000

49,000

49,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ล้านบาท
ล้านบาท

4,440.5703
-

4,161.9373
-

4,241.0690
-

4,241.0690
-

4,241.0690
-

67

99

100

100

100

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เมือง
และชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม
เมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมี
โอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พื้นที่ตามแนวแม่นาํ้
ชายแดนระหว่างประเทศได้รบั การป้ องกันการ
กัดเซาะและการพังทลายของตลิง่
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ความเสียหายบริเวณ
พื้นที่ตามแนวแม่นาํ้ ชายแดนระหว่างประเทศ
ลดลง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. พื้นที่ชมุ ชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความน่ าอยู่
ปลอดภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพื้นที่ชมุ ชนใน
จังหวัดชายภาคใต้ได้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้มคี วามน่าอยู่ปลอดภัย

แห่ง
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด ร้อยละ
ชายแดนภาคใต้ได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนา
เมือง การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุง
สภาพแวดล ้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมีโอกาสในการสร้างรายได้
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. บรรเทานํ้ าท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชมุ ชน
พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ และพื้นที่การเกษตร
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:พื้นที่ได้รบั ผลกระทบจาก
นํา้ ท่วมและอุทกภัยลดลง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ความยาวของพื้นที่ตลิง่ ริม
แม่นาํ้ ภายในประเทศที่ได้รบั การป้ องกัน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต.
และ 4 อําเภอของสงขลา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่ได้รบั
บริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ เพิม่
สูงขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ
ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
10. จํานวนบริการหรือฐานข้อมูลที่บูรณาการ
ระหว่างหน่ วยงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนฐานข้อมูลที่สาํ คัญ
ในรูปแบบดิจทิ ลั เพือ่ ให้บริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
80
80
80
80
80

ล้านบาท
ล้านบาท

863.5221
-

1,058.7212
-

1,063.8232
-

1,063.8232
-

1,063.8232
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,209.2872
-

1,230.9505
-

1,279.4958
-

1,329.9829
-

1,382.4895
-

ไร่

32,023

34,636

35,000

35,000

35,000

เมตร

100,428

106,926

110,000

110,000

110,000

ล้านบาท
ล้านบาท

11,092.6177
-

10,932.9522
-

11,107.9927
-

11,107.9927
-

11,107.9927
-

ครัวเรือน

16,900

20,200

20,500

20,500

20,500

ร้อยละ

30

30

30

30

30

ล้านบาท
ล้านบาท

735.6963
-

699.3166
-

700.0000
-

700.0000
-

700.0000
-

ผัง

ล้านบาท
ล้านบาท

157

25.9109
-

-

-

-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
11. เพิม่ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจและความมันคงได้
่
รบั การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
12. เพิม่ มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี )
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการ
เจริญเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

หน่ วยนับ

14

15

15

15

15

367.1275
-

324.3590
-

370.0000
-

370.0000
-

370.0000
-

แห่ง

10

13

15

15

15

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
13. พื้นที่เมือง/ชุมชนในเขตพื้นที่บูรณาการภาค
มีการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม มี
ความน่ าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

222.6440
-

354.7790
-

360.0000
-

360.0000
-

360.0000
-

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เมือง
และชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม
เมือง พร้ององค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมี
โอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

แห่ง

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ล้านบาท
ล้านบาท

- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:จํานวนพื้นที่เมืองและ
ชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็ น
เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

แห่ง

24

36

36

36

- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เมือง
และชุมชนได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาเมือง
การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม
เมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดแี ละมี
โอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

605.5724
-

941.0265
-

1,718.5628
-

766.2000
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน

1,230,950,500 บาท
448,375,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํา้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
อย่างยัง่ ยืน

448,375,500 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

10,814,895,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

2,276,829,000 บาท
5,220,658,500 บาท
3,317,407,900 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

13,554,963,600 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

699,316,600
302,530,300
324,359,000
354,779,000
941,026,500
10,932,952,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : การให้บริการด้านช่างและกํากับ
ดูแลอาคาร
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่
เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ
3. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
4. โครงการ : โครงการที่ดนิ ที่ได้รบั การจัดรูป
เพือ่ พัฒนา
5. โครงการ : โครงการวางและสนับสนุนด้าน
การผังเมือง

จํานวน
รายการ
4
4

ปี 2562
50.2608
50.2608

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
18.9806
18.9806
34.0147
18.9806
18.9806
34.0147
-

397
94

7,709.8477
979.7207

8,798.9296
1,421.2395

2,629.4124
144.0000

147

4,120.8683

4,195.5692

2,206.4800

-

-

69
11

1,152.4376
225.7675

1,385.4003
212.2719

238.0000
32.0224

-

-

76

1,231.0536

1,584.4487

8.9100

15.1470
-

15.1470

-

-
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จํานวน
รายการ
แผนงานบูรณาการ
692
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่
502
ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
2. โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัด
11
ชายแดนภาคใต้
3. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่ การ
15
ท่องเที่ยว
4. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
14
เศรษฐกิจพิเศษ
5. โครงการ : โครงการป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชน 101
6. โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
13
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
7. โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวเชิง
5
ธรรมชาติภาคเหนือ
1
8. โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดนภาคเหนือ
1
9. โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ
และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่
มีช่อื เสียงของภาค
5
10. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมภาค
ตะวันออก
11. โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
1
เชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
12. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
13. โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว
1
เชิงประเพณีวฒั นธรรม
14. โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว
4
วิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ
15. โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว
3
เชิงธรรมชาติ
13
16. โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
ผลผลิต / โครงการ

ปี 2562
12,563.4724
7,487.6190

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ
15,288.5907 6,725.9410
7,450.5336 3,599.7910
-

113.8181

79.5334

302.5303

528.6647

324.3590

-

เงินนอก
งบประมาณ
-

-

-

208.0000

-

-

458.5172

140.0000

-

-

3,039.3405
354.7790

4,564.9820
523.7970

1,883.9500
164.0000

-

-

113.0000

250.0000

202.0000

-

-

35.7210

52.4790

-

-

-

12.0000

48.0000

-

-

-

120.7080

153.9820

-

-

-

22.0000

44.0000

44.0000

-

-

14.0000

28.0000

28.0000

-

-

33.0949

37.5074

-

-

-

132.4758

184.3386

-

-

-

46.0000

148.0000

36.0000

-

-

380.0268

672.2558

356.2000

-

-
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ผลผลิต / โครงการ
17. โครงการ : โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
1

ปี 2562
32.0000

1093

20,323.5809

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ
64.0000
64.0000
24,106.5009

9,374.3340

49.1617

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 43,793,000 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 6,467,800 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 220 รายการ เป็ นเงิน 5,621,391,800 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 177 รายการ เป็ นเงิน 2,088,455,900 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 443 รายการ เป็ นเงิน 8,876,837,900 บาท
2. เป็ นรายการที่ดาํ เนินการไม่แล ้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 249 รายการ เป็ นเงิน 3,686,634,500 บาท

เงินนอก
งบประมาณ
-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการ
จัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและ
กํากับดูแลอาคาร
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
มัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พิเศษหลวง
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบตั ิ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขือ่ น
ป้ องกันตลิง่ เพือ่ ป้ องกันการสูญเสียดินแดน
ของประเทศ
5. แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผัง
เมือง
โครงการที่ 2 : โครงการที่ดนิ ที่ได้รบั การจัด
รูปเพือ่ พัฒนา
โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุน
ด้านการผังเมือง

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,213.6327
374.3706
1,213.6327
17.3178

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20,230.8362
2,276.8428
1,953.5027
-

รวม
26,049.1850
1,230.9505

160.3278

239.7577

-

48.2900

448.3755

160.3278

239.7577

-

48.2900

448.3755

-

-

2,276.8290

-

2,276.8290

-

-

2,276.8290

-

2,276.8290

12.8922

5,207.7663

-

-

5,220.6585

-

1.8232

1,056.8980

-

-

1,058.7212

-

11.0690

4,150.8683

-

-

4,161.9373

155.8401

1,548.3413

0.0138

-

16.0118

1,254.3985

-

-

1,270.4103

-

13.0946

238.0052

-

-

251.0998

-

126.7337

55.9376

-

0.0138

1,613.2127

1,613.2127

3,317.4079

1,795.8978
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่
การท่องเที่ยว
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและเมือง
ชายแดนภาคเหนือ
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพ
บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมภาค
ตะวันออก
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม
ภาคตะวันออก
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
699.3166
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
699.3166

-

699.3166

-

-

699.3166

-

302.5303

-

-

302.5303

-

302.5303

-

-

302.5303

-

324.3590

-

-

324.3590

-

324.3590

-

-

324.3590

-

264.7790

-

90.0000

354.7790

-

264.7790

-

90.0000

354.7790

-

941.0265

-

-

941.0265

-

-

113.0000

-

-

113.0000

-

-

35.7210

-

-

35.7210

-

-

12.0000

-

-

12.0000

-

-

120.7080

-

-

120.7080

-

-

22.0000

-

-

22.0000

-

-

14.0000

-

-

14.0000

-
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ
โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โครงการที่ 10 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
โครงการที่ 11 : โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้ า
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขือ่ น
ป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
โครงการที่ 2 : โครงการป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นที่ชมุ ชน
โครงการที่ 3 : โครงการวางและจัดทําผัง
นโยบายบรรเทาอุทกภัยลุม่ นํา้

งบบุคลากร

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
33.0949
-

-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

132.4758

-

-

132.4758

-

-

46.0000

-

-

46.0000

-

-

380.0268

-

-

380.0268

-

-

32.0000

-

-

32.0000

27.9927

10,702.9595

-

-

16.9601

7,663.6190

-

-

7,680.5791

-

11.0326

3,039.3405

-

-

3,050.3731

-

-

-

-

-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
33.0949

202.0000

202.0000

10,932.9522

202.0000
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,230,950,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
1,209.2872

1,209.2872
1,193.7066
15.5806
-

ปี 2562
1,230.9505
1,230.9505
1,213.6327
17.3178
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,279.4958
1,329.9829
1,382.4895
1,279.4958
1,329.9829
1,382.4895
1,262.1780
1,312.6651
1,365.1717
17.3178
17.3178
17.3178
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน 219 อัตรา
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 5 อัตรา
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18 อัตรา
(4) เงินเพิม่ พิเศษขา้ ราชการและลูกจ้างผูป้ ฏิบตั งิ าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
67 อัตรา
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 991 อัตรา

1,230,950,500 บาท
1,213,632,700
964,439,000
764,473,400
199,965,600
249,193,700
17,317,800
17,317,800
5,994,000
1,600,800
540,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

402,000 บาท
8,781,000 บาท
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8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนํ้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
448,375,500 บาท
อย่างยัง่ ยืน
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการด้านช่างและกํากับดูแลอาคาร
448,375,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ ให้งานบริการด้านช่างตลอดจนงานก่อสร้างต่างๆ ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัย
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยจากการใช้สอยอาคารอย่างมีมาตรฐาน โดยจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนากฎระเบียบข้อกฎหมายให้ทนั สมัย มีผลการบังคับใช้ พร้อมทัง้ มีการติดตามการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริการด้านช่าง
2. กํากับดูแลตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพือ่ ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ

งบดําเนิ นงาน
160.3278
128.7325
31.5953

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
239.7577
48.2900
237.3424
2.4153
48.2900

รวม
448.3755
366.0749
82.3006

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง้
108,000
113,000
113,000
113,000
113,000
เชิงปริมาณ : จํานวนงานที่ให้บริการและให้คาํ ปรึกษา
ด้านช่าง
( 86400 )
อาคาร
เชิงปริมาณ : จํานวนอาคารภาครัฐที่ได้รบั การกํากับ
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
ดูแล และตรวจสอบ
( 5500 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้อง
100
100
100
100
100
ตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็ นไปตามกฎหมาย
( 100 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ข้อขัดแย้ง และข้อพิพาทในการบังคับใช้
20
20
20
20
20
กฎหมายอาคารลดลง
( 20 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : การเกิดอัคคีภยั ในอาคารลดลง
80
80
80
80
80
( 80 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
448.3755
536.3659
536.3659
448.3755
160.5677
160.3278
347.2982
239.7577
28.5000
48.2900
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
แผน
แผน
แผน
450.3278
450.3278
160.3278
240.0000
50.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

450.3278
450.3278
160.3278
240.0000
50.0000
-

450.3278
450.3278
160.3278
240.0000
50.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การให้บริการด้านช่างและกํากับดูแลอาคาร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนกรรมการออกขอ้ สอบ
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(9) ค่ารับรองและพิธกี าร
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(13) วัสดุก่อสร้าง
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว
(15) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(18) วัสดุตกแต่ง
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 37 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 54 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

448,375,500 บาท
160,327,800
123,788,000
109,427,200
5,248,000
388,000
9,653,500
7,002,900
4,121,500
7,595,700
22,452,800
2,721,800
660,800
138,000
14,928,900
13,888,000
9,495,000
626,200
1,363,800
3,019,300
3,843,000
2,280,000
7,893,000
39,465,000
3,946,500
7,893,000
7,893,000
7,893,000
11,839,500

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,467,800 บาท

50,818,200
6,467,800
11,087,600
11,087,600
22,175,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านํา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าอินเตอร์เน็ตและวงจรเช่า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 752 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 17 หน่วย)
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,000 ซีซี เครือ่ งยนต์ดเี ซล
แบบขับเคลือ่ น 2 ล ้อ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 6,000 ซีซี
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน
(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 คัน
(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตําบลบา้ นควน อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1 คัน
(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ ์ ตําบลกาฬสินธุ ์ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน
(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 330 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

36,539,800
26,484,000
1,897,000
3,550,400
2,128,800
2,479,600
239,757,700
239,757,700
73,470,400
4,418,300
4,418,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,358,000 บาท
15,592,000 บาท

1,198,000 บาท
3,840,000 บาท
3,864,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท

1,288,000 บาท
15,606,000 บาท
15,606,000 บาท
112,000 บาท
112,000 บาท
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2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ชุดทดสอบออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) เครือ่ งหาค่าพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ แขวงพญา
ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครือ่ ง
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์สนาม
(1) ครุภณั ฑ์สนามทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 45 รายการ (รวม 1,281 หน่วย)
(2) พื้นพลับพลาพิธพี ร้อมเสา ขนาด 6 x 18 เมตร แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า
10 ล ้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)
(2) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสํานักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักขา้ ราชการ
โรงจอดรถ ก่อสร้างรัว้ คสล.และถมดิน ฯลฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,070,400 บาท
1,070,400 บาท
114,000 บาท
114,000 บาท
7,957,000 บาท
5,710,000 บาท

2,247,000 บาท
15,834,700 บาท
14,774,700 บาท

1,060,000
166,287,300
4,000,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,732,800 บาท
11,732,800 บาท
150,554,500 บาท
114,554,500 บาท

36,000,000
48,290,000
48,290,000
12,390,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยของอาคารทีก่ ่อสร้างด้วยระบบ
โครงสร้างชิ้นส่วนสําเร็จรูป 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภูมสิ ารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(ONE DPT) 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

11,900,000 บาท
14,900,000 บาท
3,000,000 บาท
11,900,000 บาท
24,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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2,276,829,000 บาท
2,276,829,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นกิจกรรมพิเศษหลวง
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
สนับสนุนด้านออกแบบ ก่อสร้างและบํารุงรักษากิจกรรมพิเศษหลวงในเขตพระราชฐาน
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่เขตพระราชฐาน
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 13 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2565)
18,860,718,400 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
18,860,718,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,276.8290
2,276.8290
-

รวม
2,276.8290
2,276.8290

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
6
6
6
6
6
เชิงปริมาณ : จํานวนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
พระราชฐานแล ้วเสร็จ และเป็ นไปตามพระราชประสงค์
ภายในเวลาและงบประมาณที่กาํ หนด
(6)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารในเขต
100
100
100
100
100
พระราชฐานได้มาตรฐานตามหลักวิชาการสวยงาม
สมพระเกียรติ
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9,083.8894 2,276.8290 2,500.0000 2,500.0000 2,500.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9,083.8894 2,276.8290 2,500.0000 2,500.0000 2,500.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
9,083.8894 2,276.8290 2,500.0000 2,500.0000 2,500.0000
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นกิจกรรมพิเศษหลวง
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าครุภณั ฑ์สนับสนุนโครงการพิเศษหลวง
2) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าสิง่ ก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง

2,276,829,000 บาท
2,276,829,000
2,276,829,000
12,029,000
12,029,000
2,264,800,000
1,997,900,000
266,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

5,220,658,500 บาท
1,058,721,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิดความสะดวกปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ รองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รวม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
7,349,801,400 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
7,349,801,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
1.8232
1.8232

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,056.8980
1,056.8980
-

รวม
1,058.7212
1,058.7212

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การพัฒนา
349
99
100
100
100
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
( 349 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้างมี
100
100
100
100
100
คุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
3,095.4749 1,058.7212 1,063.8232 1,063.8232 1,063.8232
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,095.4749 1,058.7212 1,063.8232 1,063.8232 1,063.8232
ล ้านบาท
5.5696
1.8232
1.8232
1.8232
1.8232
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
3,089.9053 1,056.8980 1,062.0000 1,062.0000 1,062.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วม พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองนาทวี
ตลอดแนวคลองทัง้ สองฝัง่ ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองไอร์ว ิ บ้านบากง หมู่ท่ี 6 ตําบลรือเสาะ
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ แม่นาํ้ สายบุรี บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 2
ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านคลองเลย (ต่อเนื่อง) หมู่ท่ี 7
ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

1,058,721,200 บาท
1,823,200
1,823,200
132,500
150,000
1,075,900
464,800
1,056,898,000
1,056,898,000
1,056,898,000
1,056,898,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,282,200 บาท
54,440,000
10,988,300
21,976,500
14,193,000
7,282,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
22,407,600 บาท

52,882,600
10,600,000
19,875,000
22,407,600

บาท
บาท
บาท
บาท
17,970,000 บาท

44,970,000
9,000,000
18,000,000
17,970,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,591,700 บาท

32,800,000
6,600,000
18,608,300
7,591,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาเฆะ (ต่อเนื่อง) หมู่ท่ี 1
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านกูบู(ต่อเนื่อง) หมู่ท่ี 6
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล วัดวารีปาโมกข์ ตําบลตะเครียะ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบา้ นบางแฟบ (ต่อเนื่อง)
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) เขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมคลองกูลูวง เริม่ จากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ฝัง่ ซ้าย) หมู่ท่ี 5 บ้านโคกสําโรง ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(10) เขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมคลองกูลูวง เริม่ จากสะพานถนนพญาเมือง ถึงถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ฝัง่ ขวา) หมู่ท่ี 5 บ้านโคกสําโรง ตําบลดอนรัก
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

7,641,700 บาท
32,850,000
6,600,000
18,608,300
7,641,700

บาท
บาท
บาท
บาท
6,981,700 บาท

32,190,000
6,600,000
18,608,300
6,981,700

บาท
บาท
บาท
บาท
12,345,000 บาท

41,850,000
8,400,000
21,105,000
12,345,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,933,100 บาท

27,840,000
6,000,000
19,906,900
1,933,100

บาท
บาท
บาท
บาท

8,762,700 บาท
25,200,000
5,040,000
11,397,300
8,762,700

บาท
บาท
บาท
บาท

8,762,700 บาท
25,200,000
5,040,000
11,397,300
8,762,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ระบบระบายนํา้ พร้อมถนน เพือ่ รองรับอุทกภัยของเมือง บริเวณพื้นที่
ตําบลรูสะมิแล ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ความยาว 1100 เมตร (ระยะที่ 2) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) เขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะปากแม่นาํ้ ปัตตานี พร้อมงานปรับภูมทิ ศั น์
หมู่ท่ี 6 บ้านสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปัตตานี บริเวณชุมชน
ห้าแยกกําปงบาโงย เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ความยาว 2,225 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการแก้ไขปัญหานํา้ ท่วมเทศบาลนครยะลา(เพิม่ เติม) บริเวณหลังโรงเรียน
เทศบาล 5 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

21,666,700 บาท
50,000,000
10,000,000
13,571,400
21,666,700
4,761,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,250,000 บาท
75,000,000
15,000,000
30,000,000
28,250,000
1,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,242,000 บาท

90,000,000
18,000,000
28,106,600
33,242,000
10,651,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35,815,000 บาท
98,800,000
19,760,000
29,176,900
35,815,000
14,048,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
22,423,000 บาท

54,983,000
11,000,000
21,560,000
22,423,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) โครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบระบายนํา้ พื้นทีช่ มุ ชนคูหามุข และพื้นที่
ชุมชนตลาดเมืองใหม่ เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองมําบัง
บริเวณขา้ งสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุไหงปาดี บริเวณ
วัดประชุมชลธารา หมู่ท่ี 6 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองไอกานู วา บริเวณศูนย์ฝึกวิชาชีพ
อําเภอสุคริ นิ หมู่ท่ี 6 ตําบลมาโมง อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก (จุดที่ 1)
บริเวณบา้ นแฆแบ๊ะ หมู่ท่ี 1 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

32,016,700 บาท
85,000,000
17,000,000
27,058,300
32,016,700
8,925,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

11,848,200 บาท
22,932,000
4,586,400
11,848,200
6,497,400

บาท
บาท
บาท
บาท

12,119,700 บาท
17,860,500
3,572,100
12,119,700
2,168,700

บาท
บาท
บาท
บาท

13,329,300 บาท
25,798,500
5,159,700
13,329,300
7,309,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(21) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านเกาะยาว หมู่ท่ี 1 ตําบลเจ๊ะเห
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 1)
หมู่ท่ี 13 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านบาโร๊ะปูตอเหนือ (จุดที่ 2)
หมู่ท่ี 13 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส หมู่ท่ี 3
ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(25) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านกูบู หมู่ท่ี 6 ตําบลไพรวัน
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ต่อเนื่อง) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลตําบล
ตันหยงมัส หมู่ท่ี 1 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,531,800 บาท
24,255,000
4,851,000
12,531,800
6,872,200

บาท
บาท
บาท
บาท

12,531,800 บาท
24,255,000
4,851,000
12,531,800
6,872,200

บาท
บาท
บาท
บาท

12,531,800 บาท
24,255,000
4,851,000
12,531,800
6,872,200

บาท
บาท
บาท
บาท
10,253,300 บาท

19,845,000
3,969,000
10,253,300
5,622,700

บาท
บาท
บาท
บาท
12,531,800 บาท

24,255,000
4,851,000
12,531,800
6,872,200

บาท
บาท
บาท
บาท

10,253,300 บาท
19,845,000
3,969,000
10,253,300
5,622,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(27) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก
หมู่ท่ี 1 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 575 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(28) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองกือนี (ต่อเนื่อง) เขตเทศบาล
ตําบลต้นไทร หมู่ท่ี 1 ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก เขตเทศบาลตําบลบูเก๊ะตา
หมู่ท่ี 2 ตําบลโล๊ะจูด อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมคลองสามัคคี (ฝัง่ ถนนสามัคคี
สาย ก) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 1,035 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ ปัตตานี บริเวณโค้งยะหริง่ ฝัง่
จะบังติกอ และ บริเวณเขือ่ นจะบังติกอถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ตําบลจะบังติกอ
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,791,300 บาท
22,821,800
4,564,400
11,791,300
6,466,100

บาท
บาท
บาท
บาท

10,493,100 บาท
17,860,500
3,572,100
10,493,100
3,795,300

บาท
บาท
บาท
บาท
13,329,300 บาท

25,798,500
5,159,700
13,329,300
7,309,500

บาท
บาท
บาท
บาท

18,073,400 บาท
57,506,300
11,501,300
18,073,400
27,931,600

บาท
บาท
บาท
บาท

8,527,100 บาท
18,537,000
3,707,400
8,527,100
6,302,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(32) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะปากแม่นาํ้ ปัตตานี
พร้อมปรับภูมทิ ศั น์ บ้านสวนสมเด็จ (ระยะที่ 3) ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ เลียบถนนสายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(34) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตาชี ตําบลตาชี อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ บริเวณชุมชนบา้ นจารู
เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ บ้านสองพีน่ อ้ ง หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าโพธิ์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(37) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองแห
(ตอนที่ 2) ต่อเนื่อง หมู่ท่ี 4 ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,895,500 บาท
34,750,800
6,950,200
11,895,500
15,905,100

บาท
บาท
บาท
บาท

15,617,200 บาท
39,690,000
7,938,000
15,617,200
16,134,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,171,600 บาท

26,460,000
5,292,000
12,171,600
8,996,400

บาท
บาท
บาท
บาท
11,563,100 บาท

25,137,000
5,027,400
11,563,100
8,546,500

บาท
บาท
บาท
บาท
10,187,100 บาท

18,522,000
3,704,400
10,187,100
4,630,500

บาท
บาท
บาท
บาท

14,553,000 บาท
26,460,000
5,292,000
14,553,000
6,615,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณกุโบร์
บ้านหัวสะพาน หมู่ท่ี 7 ตําบลคูเต่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
บ้านชายคลอง หมู่ท่ี 3 ตําบลบา้ นพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าโพธิ์
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(41) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บริเวณชุมชนขนมจีน
หมู่ท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านคลองขุด หมู่ท่ี 9
(ช่วงที่ 1) ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(43) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองมําบัง
เชื่อมคลองตายาย ซอยผลทวี ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,187,100 บาท
18,522,000
3,704,400
10,187,100
4,630,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,978,500 บาท
30,870,000
6,174,000
16,978,500
7,717,500

บาท
บาท
บาท
บาท
10,478,200 บาท

19,051,300
3,810,300
10,478,200
4,762,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,366,600 บาท

25,401,500
5,080,300
12,366,600
7,954,600

บาท
บาท
บาท
บาท
10,305,500 บาท

21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท

12,881,900 บาท
26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(44) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองมําบัง
บริเวณโครงการจัดรูปทีด่ นิ ฯ ตําบลควนขัน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(45) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านในใส หมู่ท่ี 15
ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านวังช่อนชัย หมู่ท่ี 17
ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(47) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บริเวณชุมชน
ตลาดสดพัฒนา หมู่ท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(48) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองละงู บ้านคลองขุด หมู่ท่ี 9
(ช่วงที่ 2) ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(49) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองละงู บ้านคลองขุด หมู่ท่ี 9
(จุดที2่ หลังปั ๊มปตท.) ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,881,900 บาท
26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
12,023,100 บาท

24,696,000
4,939,200
12,023,100
7,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท
12,023,100 บาท

24,696,000
4,939,200
12,023,100
7,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท

10,305,500 บาท
21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท
10,305,500 บาท

21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท

4,500,000 บาท
22,500,000 บาท
4,500,000 บาท
18,000,000 บาท
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(50) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์คลองมําบัง
(โครงการจัดรูปฯ) หมู่ท่ี 4 ตําบลควนขัน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ช่วงที่ 2
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
(51) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์คลองมําบัง
หัวสะพานซอยทรายทอง หมู่ท่ี 7 ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
(52) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองมําบัง
หมู่ท่ี 2 บ้านกะดุ ตําบลควนขัน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(53) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เทพา บริเวณ
โรงเรียนดารุสลามศึกษา เทศบาลตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
(54) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองจาเราะกาแร เขตเทศบาล
ตําบลยีง่ อ หมู่ท่ี 7 ตําบลยีง่ อ อําเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
(55) การศึกษาจัดทําแผนแม่บทและสํารวจออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(56) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองละงูจากบริเวณกุโบร์ - สวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลกําแพง หมู่ท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(57) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองละงู หมู่ท่ี 15 บ้านในใส - หมู่ท่ี 17
บ้านวังช่อนชัย ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ความยาว 500 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

17,360,000 บาท

17,770,000 บาท

4,270,000 บาท
21,350,000 บาท
4,270,000 บาท
17,080,000 บาท

17,000,000 บาท

14,000,000 บาท
7,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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(58) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองละงู หมู่ท่ี 3 บ้านเกาะยวน ตําบลละงู
อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(59) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ชายหาดบางศิลา ตําบลละงู อําเภอละงู
จังหวัดสตูล ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(60) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ท่ี 4
ตําบลคลองอู่ตะเภา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(61) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ชายทะเล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ท่ี 2
ตําบลทุ่งบุหลัง อําเภอทุ่งหว ้า จังหวัดสตูล ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(62) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์คลองตายาย
ช่วงที่ 1 ตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(63) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ ปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 1) ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(64) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ ปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 2) ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
19,100,000 บาท
95,500,000
19,100,000
38,200,000
38,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,200,000 บาท

26,000,000 บาท
5,200,000 บาท
20,800,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

8,436,000 บาท
42,180,000 บาท
8,436,000 บาท
33,744,000 บาท

8,498,000 บาท
42,490,000 บาท
8,498,000 บาท
33,992,000 บาท
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(65) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ ปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณชุมชนจะบังติกอ (ตอนที่ 3) ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 435 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(66) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอุเทน บริเวณพรุบาโกย สะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ความยาวรวม 1,160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(67) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ บริเวณชุมชนเปาะยานี
เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 900 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(68) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตาชี (ระยะที่ 2) ตําบลตาชี
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(69) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก บริเวณบา้ นกัวลอต๊ะ
หมู่ท่ี 4 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(จุดที่ 2) หมู่ท่ี 1 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 600
เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,206,000 บาท
41,030,000 บาท
8,206,000 บาท
32,824,000 บาท

19,600,000 บาท
98,000,000
19,600,000
39,200,000
39,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
6,400,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท

4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท

4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท
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(71) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก บริเวณบา้ นแลแบ๊ะ
หมู่ท่ี 8 ตําบลโละจูด อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(72) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก
(จุดที่ 2) หมู่ท่ี 1 ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(73) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านลาไม
หมู่ท่ี 5 ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(74) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดโต๊ะโม๊ะ บริเวณวัดโต๊ะโม๊ะ
ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(75) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านแม่ทอมออก
หมู่ท่ี 4 ตําบลแม่ทอม อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(76) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เทพา บ้านบ่อเตย หมู่ท่ี 1
ตําบลปากบาง อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(77) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา หมู่ท่ี 2 ตําบลบา้ นหาร
อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

4,680,000 บาท
23,400,000 บาท
4,680,000 บาท
18,720,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
4,100,000 บาท
20,500,000 บาท
4,100,000 บาท
16,400,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
5,950,000 บาท
29,750,000 บาท
5,950,000 บาท
23,800,000 บาท
5,100,000 บาท
25,500,000 บาท
5,100,000 บาท
20,400,000 บาท
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(78) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกเหนือ
หมู่ท่ี 5 ตําบลแม่ทอม อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(79) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ คลองละงู จากบริเวณชุมชนขนมจีน
หมู่ท่ี 3 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(80) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา ความยาวรวม 2,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(81) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปัตตานี บริเวณสะพานเมืองนิบง
ตําบลยุโป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(82) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมคลองบือติง (ฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวา)
ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 470 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(83) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมคลองสามัคคี (ฝัง่ โรงพยาบาล
ปัตตานี) บริเวณโรงพยาบาลปัตตานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตําบลสะบารัง
อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,320,000 บาท
21,600,000 บาท
4,320,000 บาท
17,280,000 บาท
4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
15,600,000 บาท
78,000,000
15,600,000
31,200,000
31,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,700,000 บาท

88,500,000
17,700,000
35,400,000
35,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,274,000 บาท
31,370,000 บาท
6,274,000 บาท
25,096,000 บาท

7,066,000 บาท
35,330,000 บาท
7,066,000 บาท
28,264,000 บาท
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(84) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมบริเวณริมคลองกระแนรี
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(85) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก บริเวณบา้ นแฆแบ๊ะ
(จุดที่ 3) หมู่ท่ี 1 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(86) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โก-ลก บริเวณบา้ นแฆแบ๊ะ
(จุดที่ 4) หมู่ท่ี 1 ตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(87) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาล
ตําบลตันหยงมัส (จุดที่ 2) หมู่ท่ี 1 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(88) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 1)
หมู่ท่ี 2 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(89) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 1) หมู่ท่ี 7
ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,480,000 บาท
22,400,000 บาท
4,480,000 บาท
17,920,000 บาท

4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท

4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท

5,400,000 บาท
27,000,000 บาท
5,400,000 บาท
21,600,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(90) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบ้านแหร บริเวณวัดศรีนคร
ตําบลคีรเี ขต อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ความยาวรวม 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(91) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองแบเมาะ บริเวณชุมชนกําปงบารู
ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 820 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(92) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปัตตานี บริเวณบา้ นบันนังสตา
ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ความยาวรวม 420 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(93) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมชุมชนบา้ นดอนรัก
พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ฝัง่ ซ้าย) บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 1 ตําบลดอนรัก
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(94) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมชุมชนบา้ นดอนรัก พร้อมปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ (ฝัง่ ขวา) บ้านดอนรัก หมู่ท่ี 1 ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(95) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมคลองกูลูวง (ฝัง่ ซ้ายและขวา)
บ้านกันรี หมู่ท่ี 4 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 386 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,500,000 บาท
42,500,000 บาท
8,500,000 บาท
34,000,000 บาท

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
6,940,000 บาท
34,700,000 บาท
6,940,000 บาท
27,760,000 บาท

4,786,000 บาท
23,930,000 บาท
4,786,000 บาท
19,144,000 บาท

4,746,000 บาท
23,730,000 บาท
4,746,000 บาท
18,984,000 บาท

5,280,000 บาท
26,400,000 บาท
5,280,000 บาท
21,120,000 บาท
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(96) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ บ้านกลาง บ้านบางมะรวด บ้านกลาง
หมู่ท่ี 1 ตําบลบา้ นกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 150 เมตร
1 แห่ง
(97) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันนํา้ ท่วมริมคลองโลกาเยาะฝัง่ ซ้าย (ตอนที่ 2)
บ้านกะลูแป หมู่ท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ความยาวรวม 745 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(98) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านโคกพยอม (จุดที่ 2)
หมู่ท่ี 2 ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(99) โครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บ้านคลองเลย (จุดที่ 2) หมู่ท่ี 7
ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,047,300 บาท

10,080,000 บาท
50,400,000 บาท
10,080,000 บาท
40,320,000 บาท

5,530,000 บาท
27,650,000 บาท
5,530,000 บาท
22,120,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งเพือ่ ป้ องกัน
4,161,937,300 บาท
การสูญเสียดินแดนของประเทศ
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
ลดความเสียหายและป้ องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชายแดนระหว่างประเทศ รักษาเขตแดนทางธรรมชาติ
ตลอดแนวแม่นาํ้ ชายแดน และป้ องกันการพังทลายของตลิง่ ริมทะเล
8.4.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณตลิง่ ที่มกี ารกัดเซาะและพังทลาย
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 13 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2565)
55,040,431,900 บาท
8.4.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
55,040,431,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตามชายแดนระหว่างประเทศ
2. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่

งบดําเนิ นงาน
11.0690
11.0690
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4,150.8683
3,747.0922
403.7761
-

รวม
4,161.9373
3,758.1612
403.7761

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เมตร
409,124
48,400
49,000
49,000
49,000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชายแดน
ระหว่างประเทศและพื้นที่ชายฝัง่ ทะเลได้รบั การป้ องกัน
การพังทลาย
( 363,024 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ที่ก่อสร้างมีคุณภาพและ
100
100
100
100
100
ได้รบั มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
38,114.9396 4,161.9373 4,241.0690 4,241.0690 4,241.0690
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
38,114.9396 4,161.9373 4,241.0690 4,241.0690 4,241.0690
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
82.0019
11.0690
11.0690
11.0690
11.0690
- งบลงทุน
ล ้านบาท
38,032.0507 4,150.8683 4,230.0000 4,230.0000 4,230.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
0.8870
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

261

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ เพือ่ ป้ องกันการสูญเสีย
ดินแดนของประเทศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบและควบคุมงาน 1 รายการ
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจออกแบบเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชายแดน ระยะที่ 6
1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเขือ่ นป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาสํารวจออกแบบเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชายแดน ระยะที่ 7
1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาจัดทําแผนแม่บทการป้ องกันการกัดเซาะพื้นทีต่ ลิง่ ริมแม่นาํ้
ชายแดน 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,161,937,300 บาท
11,069,000
11,069,000
1,299,300
9,649,900
119,800
4,150,868,300
4,150,868,300
4,150,868,300
30,000,000
30,000,000
108,906,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

31,956,000 บาท
39,956,000 บาท
8,000,000 บาท
31,956,000 บาท
39,950,000 บาท
49,950,000 บาท
10,000,000 บาท
39,950,000 บาท
7,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อมเขือ่ นป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล ระยะที่ 2 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกัน
การกัดเซาะชายฝัง่ ทะเล 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ กําหนดแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ระยะที่ 1 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล ชายฝัง่ แหลมงู ตําบลเกาะลันตาน้อย
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ท่ี 2 ตําบลเกาะสุกร
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาว 246 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ท่ี 5
ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 336 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
4,011,962,300 บาท
19,128,100 บาท
41,238,000
6,185,700
8,374,500
19,128,100
7,549,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,323,000 บาท

41,523,000
8,400,000
16,800,000
16,323,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,820,000 บาท
85,300,000
17,160,000
34,320,000
33,820,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายฝัง่ ตําบลท่าพญา และ ตําบลบา้ นเพิง
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,634 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณคลองแดน หมู่ท่ี 1 ตําบลคลองแดน
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 585 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านโจโก้ หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 55
ไปท้ายนํา้ ) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,200 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยเอียน (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมไปท้ายนํา้ )
ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,056 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปงของ หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 59
เหนือนํา้ ) ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,490 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

60,753,000 บาท
156,753,000
32,000,000
64,000,000
60,753,000

บาท
บาท
บาท
บาท
39,665,000 บาท

99,665,000
20,000,000
40,000,000
39,665,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,913,600 บาท
108,800,000
22,000,000
36,500,000
45,913,600
4,386,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
45,945,300 บาท

108,875,000
22,000,000
36,500,000
45,945,300
4,429,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

59,737,500 บาท
147,500,000
22,125,000
20,189,100
59,737,500
45,448,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลริมโขง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,105 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยลึก (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมไปท้ายนํา้ )
ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(11) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านดอนมหาวัน หมู่ท่ี 9 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมปี 58 เหนือนํา้ ) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านแซวกลาง หมู่ท่ี 14 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ไปเหนือนํา้ ) ตําบลบา้ นแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาเขท่า หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 59
ท้ายนํา้ ) ตําบลนาเข อําเภอบา้ นแพง จังหวัดนครพนม ความยาว 1,055 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

46,040,200 บาท
109,100,000
22,000,000
36,500,000
46,040,200
4,559,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
34,290,000 บาท

77,190,000
15,600,000
27,300,000
34,290,000

บาท
บาท
บาท
บาท

43,432,300 บาท
102,920,000
20,800,000
34,900,000
43,432,300
3,787,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,293,400 บาท
61,740,000
12,348,000
24,293,400
25,098,600

บาท
บาท
บาท
บาท

58,915,500 บาท
139,610,000
28,000,000
46,500,000
58,915,500
6,194,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนากะเสริม หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเมืองเก่า หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 58 เหนือนํา้ ) ตําบลท่าค้อ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ความยาว 1,160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านกลางน้อย หมู่ท่ี 7 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลบา้ นกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว 1,200 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเหล่าหนาด หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 58 เหนือนํา้ ) ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

44,056,800 บาท
104,400,000
21,000,000
34,750,000
44,056,800
4,593,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

54,594,600 บาท
129,371,000
26,000,000
43,500,000
54,594,600
5,276,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,124,600 บาท
109,300,000
22,000,000
36,500,000
46,124,600
4,675,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,164,700 บาท
109,395,000
22,000,000
36,500,000
46,164,700
4,730,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเนินคะนึง หมู่ท่ี 5 ถึงบ้านหัวหาด
หมู่ท่ี 12 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 59 เหนือนํา้ ) ตําบลบา้ นแพง อําเภอบา้ นแพง
จังหวัดนครพนม ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากแซง ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(20) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าดอกคํา (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 42
ท้ายนํา้ ) ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,180 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหอคํา หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 55
ท้ายนํา้ ) ตําบลหอคํา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(22) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านไคสี หมู่ท่ี 5 (ต่อเนือ่ งเขือ่ นเดิมปี 53
ท้ายนํา้ ) ตําบลไคสี อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,290 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

46,177,800 บาท
109,426,000
22,000,000
36,500,000
46,177,800
4,748,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,750,000 บาท

69,250,000
14,000,000
24,500,000
30,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

58,811,700 บาท
139,364,000
28,000,000
49,000,000
58,811,700
3,552,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,350,000 บาท

44,100,000
13,000,000
22,750,000
8,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
58,653,000 บาท

138,988,000
28,000,000
46,500,000
58,653,000
5,835,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(23) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านบึงกาฬใต้ และเขตเทศบาล หมู่ท่ี 3
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (ตอน 5) ความยาว 795 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าส้มโฮง ตอน 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 56 เหนือนํา้ ) ตําบลโคกกว ้าง อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(25) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านบุ่งคล ้าเหนือ หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ไปเหนือนํา้ ) ตําบลบุ่งคล ้า อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,215 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านกลาง หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 52
ท้ายนํา้ ) ตําบลชัยพร อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 725 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านบังบาตร หมู่ท่ี 7 - บ้านใหม่ชยั พร
หมู่ท่ี 11 ตําบลชัยพร อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 895 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

50,369,100 บาท
119,358,000
24,000,000
40,000,000
50,369,100
4,988,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

37,350,000 บาท
97,850,000
22,000,000
38,500,000
37,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,386,800 บาท
119,400,000
24,000,000
40,000,000
50,386,800
5,013,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,302,400 บาท

119,200,000
24,000,000
40,000,000
50,302,400
4,897,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,260,200 บาท

119,100,000
24,000,000
40,000,000
50,260,200
4,839,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองฮู หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมไป
ท้ายนํา้ ) ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 940 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาโนน หมู่ท่ี 4 ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (ตอน 4) ความยาว 1,028 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาสีนวน หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ปี 56) ตําบลนาสีนวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาแกน้อย หมู่ท่ี 10 ตําบลป่ งขาม
อําเภอหว ้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(32) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากมัง่ หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขีอ่ นเดิมไป
ท้ายนํา้ ) ตําบลหาดคัมภีร ์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

57,956,300 บาท
137,337,000
27,590,000
45,782,500
57,956,300
6,008,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,399,500 บาท

119,430,000
24,000,000
40,000,000
50,399,500
5,030,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,150,000 บาท
109,360,000
22,000,000
36,500,000
46,150,000
4,710,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,370,000 บาท

119,360,000
24,000,000
40,000,000
50,370,000
4,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

45,932,200 บาท
108,844,000
22,000,000
37,500,000
45,932,200
3,411,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(33) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เหือง บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านนาข่า (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิมปี 52 ไปเหนือนํา้ ) ตําบลปากหมัน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ความยาว 1,211 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(34) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ท่ี 5 ตําบลปากจัน่
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(35) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนํา้ ไพร หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
เหนือนํา้ ) ตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,133 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหาดทรายทอง หมู่ท่ี 14 ตําบลหาดคํา
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,090 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(37) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านคันพะลาน หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 277 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

24,368,000 บาท
57,368,000
12,000,000
21,000,000
24,368,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,496,000 บาท

34,746,000
7,000,000
12,250,000
15,496,000

บาท
บาท
บาท
บาท

43,888,000 บาท
104,000,000
21,000,000
36,750,000
43,888,000
2,362,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
46,179,500 บาท

109,430,000
22,000,000
38,500,000
46,179,500
2,750,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,764,000 บาท

69,264,000
14,000,000
24,500,000
30,764,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านดอนงิ้ว (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) หมู่ท่ี 9
ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 493 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 2) ตําบลชิงโค
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ความยาว 460 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(40) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านสันต้นเปา ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน
ถึงบ้านหาดบา้ ย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 58 ไปท้ายนํา้ ) ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(41) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ท่ี 7 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมบ้านสบคําปี 59) ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,032 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเมืองกาญจน์ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 58
เหนือนํา้ ) ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,235 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

30,879,700 บาท
69,954,000
10,493,100
12,441,800
30,879,700
16,139,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
23,885,000 บาท

59,885,000
12,000,000
24,000,000
23,885,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,592,400 บาท
107,800,000
21,560,000
36,592,400
49,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท

38,592,400 บาท
107,800,000
21,560,000
38,592,400
47,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท

45,942,200 บาท
136,710,000
27,342,000
45,942,200
63,425,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(43) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปงของ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 60
เหนือนํา้ ) ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 2,035 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(44) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านแจมป๋ อง หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 57 เหนือนํา้ ) ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ความยาว 555 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(45) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าอุเทน หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 58 ท้ายนํา้ ) ตําบลท่าอุเทน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 776 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านพนอม หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 59
ท้ายนํา้ ) ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 740 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(47) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านน้อยลวงมอง หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

47,106,100 บาท
152,866,000
30,573,200
47,106,100
75,186,700

บาท
บาท
บาท
บาท

22,293,400 บาท
61,740,000
12,348,000
22,293,400
27,098,600

บาท
บาท
บาท
บาท

35,838,200 บาท
102,900,000
20,580,000
35,838,200
46,481,800

บาท
บาท
บาท
บาท

36,890,800 บาท
105,840,000
21,168,000
36,890,800
47,781,200

บาท
บาท
บาท
บาท

14,876,000 บาท
39,690,000
7,938,000
14,876,000
16,876,000

บาท
บาท
บาท
บาท

272

(48) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเหล่าสวนกล ้วย หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมปี 56 เหนือนํา้ ) ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 492 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(49) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านตาลปากนํา้ หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 57 ท้ายนํา้ ) ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 772 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(50) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านกลางน้อย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 60
ท้ายนํา้ ) ตําบลบา้ นกลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว 837 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(51) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านไคสี หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 53
เหนือนํา้ ) ตําบลไคสี อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 957 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(52) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองเดิน่ ท่า หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมปี 58 ท้ายนํา้ ) ตําบลหนองเดิน่ อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,015 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

30,234,400 บาท
79,380,000
15,876,000
30,234,400
33,269,600

บาท
บาท
บาท
บาท

36,873,500 บาท
96,253,000
19,250,600
36,873,500
40,128,900

บาท
บาท
บาท
บาท

37,592,400 บาท
107,800,000
21,560,000
37,592,400
48,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท
41,048,300 บาท

114,660,000
22,932,000
41,048,300
50,679,700

บาท
บาท
บาท
บาท

40,048,300 บาท
114,660,000
22,932,000
40,048,300
51,679,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(53) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านศรีวไิ ล หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 57
เหนือนํา้ ) ตําบลนากัง้ อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 922 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(54) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านสะง ้อ หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 54)
ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 836 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(55) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ท่ี 5 (ปากห้วยบังบาตร
ลงท้ายนํา้ ) ตําบลหนองเดิน่ อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 800 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(56) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าสุขสันต์ หมู่ท่ี 16 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิมปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(57) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 55) ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 812 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

38,592,400 บาท
107,800,000
21,560,000
38,592,400
47,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท
36,890,800 บาท

105,840,000
21,168,000
36,890,800
47,781,200

บาท
บาท
บาท
บาท

36,890,800 บาท
105,840,000
21,168,000
36,890,800
47,781,200

บาท
บาท
บาท
บาท

40,048,300 บาท
114,660,000
22,932,000
40,048,300
51,679,700

บาท
บาท
บาท
บาท

37,890,800 บาท
105,840,000
21,168,000
37,890,800
46,781,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(58) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาเวียงแก หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 894 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(59) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหว ้านน้อย หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลหว ้านใหญ่ อําเภอหว ้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(60) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 1 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(61) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 3 - บ้านโคก หมู่ท่ี 4
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 1,111 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(62) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านคกเลาเหนือ - บ้านคกเลาใต้ ตําบลบุฮม
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 541 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(63) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยซวก (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 58
ท้ายนํา้ ) ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

30,234,400 บาท
79,380,000
15,876,000
30,234,400
33,269,600

บาท
บาท
บาท
บาท

20,168,000 บาท
52,920,000
10,584,000
20,168,000
22,168,000

บาท
บาท
บาท
บาท
37,592,400 บาท

107,800,000
21,560,000
37,592,400
48,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท
37,592,400 บาท

107,800,000
21,560,000
37,592,400
48,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท
21,932,000 บาท

57,330,000
11,466,000
21,932,000
23,932,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,592,400 บาท

107,800,000
21,560,000
36,592,400
49,647,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(64) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านผาแบ่น หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 59
เหนือนํา้ ) ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(65) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากชม หมู่ท่ี 10 ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 695 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(66) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากชม หมู่ท่ี 3 ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(67) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เหือง บ้านนากระเซ็ง หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
จุดที่ 4 เหนือนํา้ ) ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ความยาว 941 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(68) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เหือง บ้านปากห้วย หมู่ท่ี 7 (บริเวณแก่งโตน)
ตําบลหนองผือ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ความยาว 888 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(69) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนํา้ ไพร หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 60
เหนือนํา้ ) ตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,065 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

25,763,900 บาท
70,560,000
14,112,000
25,763,900
30,684,100

บาท
บาท
บาท
บาท
25,722,700 บาท

67,914,000
13,582,800
25,722,700
28,608,500

บาท
บาท
บาท
บาท
46,942,200 บาท

136,710,000
27,342,000
46,942,200
62,425,800

บาท
บาท
บาท
บาท

20,168,000 บาท
52,920,000
10,584,000
20,168,000
22,168,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,168,000 บาท

52,920,000
10,584,000
20,168,000
22,168,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,838,200 บาท
102,900,000
20,580,000
35,838,200
46,481,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(70) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยช้างเผือก ตําบลพระพุทธบาท
อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว 981 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(71) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านศรีสมบูรณ์ (ต่อเนื่องด้านเหนือนํา้ )
ตําบลชานุมาน อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(72) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง (จากชุมชนบา้ นเหนือถึงห้วยตาหลุง) หมู่ท่ี 1
ชุมชนบา้ นเหนือ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 460 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(73) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว หาดชมดาว
บ้านโนนตาล หมู่ท่ี 10 ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(74) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมู่ท่ี 9 ตําบลท่าพญา อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,010 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(75) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล หมู่ท่ี 1,3 ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 656 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

36,890,800 บาท
105,840,000
21,168,000
36,890,800
47,781,200

บาท
บาท
บาท
บาท
20,168,000 บาท

52,920,000
10,584,000
20,168,000
22,168,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,763,900 บาท
70,560,000
14,112,000
26,763,900
29,684,100

บาท
บาท
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(76) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณชายฝัง่
หมู่ท่ี 3,4,5 ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 217.50 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(77) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตําบลชิงโค
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ระยะ 3) ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(78) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าม่วง (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
ตําบลรัตนวาปี อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 833 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(79) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 60 ท้ายนํา้ )
ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(80) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านโคกไก่เซา หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(81) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าไคร้ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 56 ท้ายนํา้ )
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(82) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหาดคัมภีร ์ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 56
เหนือนํา้ ) หมู่ท่ี 1 ตําบลหาดคัมภีร ์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(83) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองฮู หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 60 ท้ายนํา้ ) ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(84) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านต้อนใหญ่ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมท้ายนํา้ )
ตําบลบา้ นต้อน อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(85) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเนินคนึง หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 60 เหนือนํา้ ) ตําบลบา้ นแพง อําเภอบา้ นแพง จังหวัดนครพนม
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(86) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านดอนมหาวัน หมู่ท่ี 9 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 60 เหนือนํา้ ) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(87) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองเข็ง หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 58 เหนือนํา้ ) ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(88) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณหลังโรงเรียนบา้ นห้วยขอบ ห้วยเหียม
(ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 58 ท้ายนํา้ ) ตําบลหาดคัมภีร ์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(89) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองบัว - บ้านสะเงียว (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม ปี 56 ท้ายนํา้ ) ตําบลกวนวัน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(90) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านแดนเมือง (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(91) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านตาลรุ่ง หมู่ท่ี 12 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ถึง บ้านนามหาราช หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(92) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณวัดผาจอมนาง หมู่ท่ี 4 ตําบลบุฮม
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(93) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเหล่าล ้อม หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 เหนือนํา้ ) ตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(94) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหัวเวียง หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 46 เหนือนํา้ ) ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(95) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลนากัง้ อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(96) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านผากุบ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 58
เหนือนํา้ ) ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,900 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(97) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าโพธิ์ หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 61) ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(98) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านคกไผ่ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือและ
ท้ายนํา้ ) ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(99) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(100) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณปากห้วยคาด บ้านต้อนใหญ่
หมู่ท่ี 2 ตําบลบา้ นต้อน อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(101) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนากะเสริม หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม ปี 59 เหนือนํา้ ) ตําบลพนอม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(102) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม) ตําบลหนองเดิน่ อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(103) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กระบุรี หมู่ท่ี 3,4 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ ท้ายนํา้ ) ตําบลนํา้ จืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 1,400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(104) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านกลาง หมู่ท่ี 8 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 52
เหนือนํา้ ) ตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(105) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขงพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านหนองจันทร์
หมู่ท่ี 13 ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 850 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(106) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาเหนือ หมู่ท่ี 9 (บริเวณสาธารณสุข
เมืองบึงกาฬ) ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(107) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เมย พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณสะพาน
มิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(108) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขงพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านหนองจันทร์
หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(109) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านบุ่งเขียว หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
เหนือนํา้ -ท้ายนํา้ ) ตําบลโคกก่ง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
ความยาว 1,400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(110) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาสนาม หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 54 ท้ายนํา้ ) ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(111) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณปากห้วยชะโนด บ้านชะโนด
หมู่ท่ี 1 ตําบลชะโนด และบา้ นหว ้านน้อย หมู่ท่ี 2 ถึงบ้านชะโนด หมู่ท่ี 1
ตําบลหว ้านใหญ่ อําเภอหว ้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว 700 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(112) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านม่วง หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมท้ายนํา้ )
ตําบลบา้ นม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(113) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาตาล หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(114) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านดอนงิ้ว หมู่ท่ี 9 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 60 ท้ายนํา้ ) ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(115) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง วัดดานขุมคํา บ้านห้วยกอก หมู่ท่ี 4
(ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมท้ายนํา้ ) ตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(116) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากห้วยม่วง หมู่ท่ี 2 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม เหนือ - ท้ายนํา้ ) ตําบลนาเข อําเภอบา้ นแพง จังหวัดนครพนม
ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(117) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านไทยเจริญ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
และปรับภูมทิ ศั น์บริเวณผาได ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(118) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บริเวณวัดห้วยแข ้ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมปี 57
ท้ายนํา้ ) ตําบลศรีบญ
ุ เรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(119) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านห้วยขอบ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 53
เหนือนํา้ ) ตําบลหาดคัมภีร ์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 600 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(120) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหาดแฮ่ หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 58 เหนือนํา้ ) ตําบลโคกกว ้าง อําเภอบุ่งคล ้า จังหวัดบึงกาฬ
ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(121) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าสุขสันต์ ปี 61 ถึงบ้านเวินโดน ปี 58
ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(122) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านหาดทรายเพ หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม ปี 56 ท้ายนํา้ ) ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(123) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านเนินคนึง หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลบา้ นแพง อําเภอบา้ นแพง จังหวัดนครพนม
ความยาว 277 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(124) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลหนองเทา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(125) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านผาตัง้ หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ท้ายนํา้ ) ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว 500 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(126) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านแจมป๋ อง หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
บ้านห้วยเอียน ปี 60 ท้ายนํา้ ) ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,600,000 บาท
78,000,000
15,600,000
31,200,000
31,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,200,000 บาท
31,000,000
6,200,000
12,400,000
12,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(127) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านนาหนองบก หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่องเขือ่ น
เดิม ปี 55 เหนือนํา้ ) ตําบลไชยบุรี อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ความยาว 305 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(128) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เหือง บ้านอาฮี หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 59 ท้ายนํา้ ) ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(129) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เมย บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ท่ี 7
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(130) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านปากเนียม หมู่ท่ี 5 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 57 เหนือนํา้ ) ตําบลห้วยพิชยั อําเภอปากชม จังหวัดเลย
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(131) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านคกเว ้า (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 56
ท้ายนํา้ ) ตําบลหาดคัมภีร ์ อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(132) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านธาตุใต้ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
ตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ความยาว 150 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,000,000 บาท

55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,800,000 บาท

29,000,000 บาท
5,800,000 บาท
23,200,000 บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(133) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านโพนสา ตําบลโพนสา อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(134) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านอาฮง หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ปี 56
เหนือนํา้ ) ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(135) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กระบุรี บ้านหลุมพอล่าง หมู่ท่ี 10 ตําบลปากจัน่
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(136) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เมย (ห้วยวาเล่ย)์ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บ้านวาเล่ยเ์ หนือ หมู่ท่ี 3 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลวาเล่ย ์ อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(137) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่ ทะเล
บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(138) ฟื้ นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์เพือ่ ป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่
ชายหาดชะอํา ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 800 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

6,400,000 บาท
32,000,000
6,400,000
12,800,000
12,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,800,000 บาท
104,000,000
20,800,000
41,600,000
41,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(139) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 2)
บริเวณชายฝัง่ หมู่ท่ี 3,4,5 ตําบลปากแตระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ความยาว 283 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(140) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ โขง บ้านโพธิ์ไทร หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ปี 61 ท้ายนํา้ ) ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ความยาว 1,200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

15,440,000 บาท
77,200,000
15,440,000
30,880,000
30,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,000,000 บาท
145,000,000
29,000,000
58,000,000
58,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

3,317,407,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
1,270,410,300 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
พื้นที่ชมุ ชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มมี าตรฐาน ประชาชนและชุมชนได้รบั ความสะดวกและปลอดภัย
ในการดํารงชีวติ
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ในเขตผังเมืองและพื้นที่ต่อเนื่องที่ได้รบั การพัฒนา
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
13,590,193,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
13,590,193,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
2. กําจัดวัชพืช

งบดําเนิ นงาน
16.0118
16.0118
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,254.3985
1,152.4376
101.9609
-

รวม
1,270.4103
1,168.4494
101.9609

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
68
54
55
55
55
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
( 68 )
ตัน
954,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000
1,170,000
เชิงปริมาณ : จํานวนสิง่ กีดขวางการจราจรทางนํา้
ที่ถกู กําจัด
( 480,200 )
แห่ง
18
15
15
15
15
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การออกแบบ
รายละเอียด
( 18 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
8,263.0942 1,270.4103
8,263.0942 1,270.4103
54.0514
16.0118
8,209.0428 1,254.3985
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
1,332.0118
1,332.0118
16.0118
1,316.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,332.0118
1,332.0118
16.0118
1,316.0000
-

1,332.0118
1,332.0118
16.0118
1,316.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) เรือกําจัดผักตบชวาและวัชพืช แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2 ลํา
(2) เรือพอนทูนบรรทุกรถขุดพร้อมรถขุด แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 3 ลํา
(3) รถยนต์เทรลเลอร์ 10 ล ้อ หัวลาก พร้อมชานบรรทุกตํา่ ช่วงยาว แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดลําปาง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

1,270,410,300 บาท
16,011,800
16,011,800
329,500
1,405,800
13,703,200
18,000
218,000
293,300
44,000
1,254,398,500
1,254,398,500
64,699,000
64,699,000

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

27,280,000 บาท
25,419,000 บาท
12,000,000 บาท
1,189,699,500 บาท
119,347,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
15,770,000 บาท
19,770,000 บาท
4,000,000 บาท
15,770,000 บาท
16,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
ตามผังเมืองรวมโคกกลอย - ท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบา้ นด่านใหม่ เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ตําบลเกาะช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,977,000 บาท
19,977,000 บาท
4,000,000 บาท
15,977,000 บาท
9,600,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
9,600,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
9,600,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท

4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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(11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครนายก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ
พัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนจังหวัดสตูล 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีบ่ ริเวณชุมชน
อินทร์บรุ ี ฝัง่ ตะวันออก อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี (ระยะที่ 3) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

2,400,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
97,722,000 บาท
1,007,300 บาท

1,007,300 บาท
6,715,200
1,007,300
4,700,600
1,007,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา
บริเวณหมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 3 ตําบลย่านซือ่ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีโ่ กรกกราก
ระยะที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา
ตําบลย่านซือ่ (ระยะที่ 2) อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโคกคราม
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา
ตําบลย่านซือ่ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ระยะที่ 3) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

19,291,300 บาท
39,370,000
1,904,500
11,710,800
19,291,300
6,463,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,405,800 บาท

36,900,000
7,380,000
15,405,800
14,114,200

บาท
บาท
บาท
บาท
16,908,800 บาท

40,500,000
8,100,000
16,908,800
15,491,200

บาท
บาท
บาท
บาท
16,908,800 บาท

40,500,000
8,100,000
16,908,800
15,491,200

บาท
บาท
บาท
บาท
7,000,000 บาท

35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
7,600,000 บาท
38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
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(8) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้ องกันนํา้ ท่วมเทศบาลนครสมุทรสาคร
พื้นทีช่ มุ ชนตําบลท่าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(ระยะที่ 2) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะที่ 2) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งนํา้
(1) ค่ากําจัดสิง่ กีดขวางการจราจรทางนํา้ 1 รายการ
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสาธารณูปโภคชุมชนท้ายเหมือง
อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองโคกจาน อําเภออุทมุ พรพิสยั
จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลตําบลเขือ่ งใน อําเภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 4 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 1 อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท
37,261,900 บาท
37,261,900 บาท
935,368,600 บาท
12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
28,150,900 บาท
69,590,900
14,000,000
27,440,000
28,150,900

บาท
บาท
บาท
บาท
31,040,000 บาท

80,000,000
16,000,000
19,000,000
31,040,000
13,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
37,820,000 บาท

240,080,000
49,050,000
59,210,300
53,999,700
37,820,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

297

(5) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และเขือ่ นป้ องกันตลิง่ บริเวณวัดน่วมกานนท์
เทศบาลตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชายฝัง่ หาดทรายแก้ว เทศบาลเมืองสิงหนคร
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะปางตอง ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนชานุมาน อําเภอชานุมาน
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนปากนํา้ หลังสวน อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล ตามผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,000,000 บาท
30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
10,623,500 บาท
29,330,500
6,000,000
12,707,000
10,623,500

บาท
บาท
บาท
บาท
17,737,000 บาท

39,800,000
5,970,000
10,972,900
17,737,000
5,120,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,640,000 บาท

67,000,000
16,000,000
31,360,000
19,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
24,730,000 บาท

74,230,000
15,000,000
34,500,000
24,730,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,760,000 บาท

80,000,000
16,000,000
10,800,000
33,760,000
19,440,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะลุม่ นํา้ ปาย (ท่าโป่ งแดง) อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบึงลําควง ตําบลวังนํา้ ซับ อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนและปรับปรุงภูมทิ ศั น์พฒั นาเมืองริมตลิง่
แม่นาํ้ กก เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

21,391,100 บาท
49,364,000
7,404,600
13,774,000
21,391,100
6,794,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
39,400,000 บาท

88,900,000
18,000,000
31,500,000
39,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
31,040,000 บาท

80,000,000
16,000,000
13,100,000
31,040,000
19,860,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,336,100 บาท

74,783,000
11,217,500
15,186,700
5,336,100
43,042,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
65,622,500 บาท

163,300,000
24,495,000
22,351,600
65,622,500
50,830,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(18) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ มุ ชนเมืองพะเยา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(19) โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 2 อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

37,980,000 บาท
90,000,000
18,000,000
20,290,000
37,980,000
13,730,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,215,200 บาท

45,320,000
9,200,000
21,904,800
14,215,200

บาท
บาท
บาท
บาท
19,512,500 บาท

43,203,000
6,480,500
17,210,000
19,512,500

บาท
บาท
บาท
บาท
33,333,400 บาท

90,000,000
18,000,000
24,480,000
33,333,400
14,186,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,800,000 บาท

80,000,000
16,000,000
40,200,000
1,800,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
25,728,500 บาท

67,168,500
14,000,000
27,440,000
25,728,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะท้ายเหมือง ระยะที่ 2 อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(23) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นาํ้ โขง บริเวณเวียงแก่น อําเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(25) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชายฝัง่ หาดทรายแก้ว เทศบาลเมืองสิงหนคร
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

8,805,400 บาท
39,361,000
8,000,000
22,555,600
8,805,400

บาท
บาท
บาท
บาท
1,250,000 บาท

50,000,000
10,000,000
25,125,000
1,250,000
13,625,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,491,200 บาท

96,228,000
19,245,600
18,491,200
58,491,200

บาท
บาท
บาท
บาท
17,871,600 บาท

64,152,000
12,830,400
17,871,600
33,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,706,300 บาท

44,550,000
8,910,000
16,706,300
18,933,700

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระยะที่ 4 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมชุมชนตากใบ อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย - ท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(32) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ เพือ่ พัฒนาพื้นทีส่ วนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณโดยรอบ จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ เพือ่ เป็ นสวนสุขภาพ
ตําบลบัวโคก อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

17,076,000 บาท
80,190,000
16,038,000
17,076,000
47,076,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,783,500 บาท

64,152,000
12,830,400
26,783,500
24,538,100

บาท
บาท
บาท
บาท
30,115,800 บาท

64,152,000
12,830,400
30,115,800
21,205,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,491,200 บาท

96,228,000
19,245,600
13,491,200
63,491,200

บาท
บาท
บาท
บาท
16,706,300 บาท

44,550,000
8,910,000
16,706,300
18,933,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(34) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมปากพนัง อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนบางเลน ระยะที่ 3 อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(37) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบึงลําควง ตําบลวังนํา้ ซับ อําเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(38) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนดอกไม้ อําเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชายฝัง่ หาดทรายแก้ว เทศบาลเมืองสิงหนคร
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

24,057,000 บาท
64,152,000
12,830,400
24,057,000
27,264,600

บาท
บาท
บาท
บาท
13,868,400 บาท

72,171,000
14,434,200
13,868,400
43,868,400

บาท
บาท
บาท
บาท
22,871,600 บาท

64,152,000
12,830,400
22,871,600
28,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,871,600 บาท

64,152,000
12,830,400
17,871,600
33,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,542,000 บาท

44,550,000
8,910,000
25,542,000
10,098,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
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(40) โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมืองรวมเมืองปากพนัง ระยะ 2
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระยะที่ 5 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชมุ ชนเมืองและสาธารณูปโภค
บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(43) โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณเขาน้อยและพื้นทีต่ ่อเนื่อง อําเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ชมุ ชนท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) โครงการพัฒนาพื้นทีแ่ ละปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์บริเวณริมแม่นาํ้ กก
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,000,000 บาท

110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินที่ได้รบั การจัดรูปเพือ่ พัฒนา
251,099,800 บาท
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาพื้นที่อย่างเป็ นระบบสอดคล ้องกับการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ตามระบบมาตรฐานผังเมืองรวม
โดยการจัดเตรียมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ให้เพียงพอกับกิจกรรมที่กาํ หนดตามผังเมืองรวมหรือเป็ นการพัฒนา
พื้นที่ตามแผนแม่บทและพื้นที่เป็ นหมายที่ได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดนิ ฯและนโยบายการพัฒนา
ของเทศบาลและจังหวัดโดยคํานึงถึงสภาพแวดล ้อมและคุณภาพชีวติ ที่ดใี นการอยู่อาศัยของประชาชาชนโดยส่วนรวม
8.5.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดที่ดาํ เนินการจัดรูปที่ดนิ 76 จังหวัด ทัว่ ประเทศ
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)
3,488,112,900 บาท
8.5.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,488,112,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นที่ดว้ ยวิธกี ารจัดรูปที่ดนิ

งบดําเนิ นงาน
13.0946
13.0946

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
238.0052
238.0052
-

รวม
251.0998
251.0998

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาด้วยวิธกี าร
6,574
368
400
400
400
จัดรูปที่ดนิ
( 4,947 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
ในพื้นที่จดั รูปที่ดนิ มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลัก
วิศวกรรม
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
2,239.2942
251.0998
313.0946
313.0946
313.0946
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,239.2942
251.0998
313.0946
313.0946
313.0946
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
40.6162
13.0946
13.0946
13.0946
13.0946
- งบลงทุน
ล ้านบาท
2,198.6780
238.0052
300.0000
300.0000
300.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการที่ดินที่ได้รบั การจัดรูปเพือ่ พัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไปรษณีย ์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดลพบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

251,099,800 บาท
13,094,600
12,734,300
360,000
302,400
1,616,400
474,500
3,676,400
207,300
198,900
4,850,100
380,000
668,300
360,300
360,300
238,005,200
238,005,200
238,005,200
238,005,200
20,782,300
56,700,000
14,000,000
21,917,700
20,782,300

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

บาท
บาท
บาท
บาท
17,836,000 บาท

49,252,000
12,000,000
19,416,000
17,836,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,300,000 บาท

89,800,000
18,000,000
31,500,000
40,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดราชบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดพังงา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,947,800 บาท
71,580,000
18,000,000
18,214,700
1,947,800
33,417,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
33,779,500 บาท

89,680,000
18,000,000
28,650,000
33,779,500
9,250,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,680,000 บาท

73,680,000
16,000,000
28,000,000
29,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,142,800 บาท

32,380,800
6,476,200
12,142,800
13,761,800

บาท
บาท
บาท
บาท
38,839,900 บาท

131,084,500
26,216,900
38,839,900
66,027,700

บาท
บาท
บาท
บาท
16,011,200 บาท

80,056,000
16,011,200
32,022,400
32,022,400

บาท
บาท
บาท
บาท
6,020,000 บาท

30,100,000 บาท
6,020,000 บาท
24,080,000 บาท
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(11) โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพื้นทีจ่ งั หวัดปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดแปลงทีด่ นิ ของโครงการจัดรูปทีด่ นิ
เพือ่ พัฒนาพื้นที่ 1 รายการ

8,428,000 บาท
42,140,000 บาท
8,428,000 บาท
33,712,000 บาท
12,237,700 บาท
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8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางและสนับสนุ นด้านการผังเมือง
1,795,897,800 บาท
8.5.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ กําหนดนโยบาย และมาตรการทางด้านผังเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปพัฒนาพื้นที่อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อม
วิถชี วี ติ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
8.5.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่เมือง ชุมชน และจังหวัดที่มผี งั เมืองเป็ นกรอบในการพัฒนา
8.5.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
13,357,015,100 บาท
8.5.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
13,357,015,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. วางและจัดทําผังเมือง
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
3. พัฒนาระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS) เพือ่ การผังเมือง

งบดําเนิ นงาน
126.7337
61.4755
65.2582
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
55.9376
0.0138 1,613.2127
41.5864
0.0138
596.6912
14.3512
192.8364
823.6851
-

รวม
1,795.8978
699.7669
272.4458
823.6851

8.5.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผัง
355
129
130
130
130
เชิงปริมาณ : จํานวนผังเมืองที่จดั ทํา
( 355 )
แห่ง
489
106
110
110
110
เชิงปริมาณ : จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผังเมือง
( 489 )
แห่ง
148
33
30
30
30
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่มี รี ะบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ
(GIS)
( 76 )
ผัง
เชิงปริมาณ : จํานวนผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
40
8
8
8
8
ที่มรี ะบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS)
( 40 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เมือง/ชุมชน ที่ได้รบั การวางผังเมือง
100
100
100
100
100
แล ้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้ และมีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
5,602.6847 1,795.8978
5,602.6847 1,795.8978
392.1687
126.7337
112.6470
55.9376
0.0391
0.0138
5,097.8299 1,613.2127
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
1,947.7800
1,947.7800
127.7662
60.0000
0.0138
1,760.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,947.7800
1,947.7800
127.7662
60.0000
0.0138
1,760.0000
-

1,947.7800
1,947.7800
127.7662
60.0000
0.0138
1,760.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการวางและสนับสนุ นด้านการผังเมือง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดืม่
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โธสี
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถใหม่ (21 คัน) 21 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

1,795,897,800 บาท
126,733,700
113,469,600
107,158,300
4,470,200
3,763,800
349,900
25,124,400
2,929,400
1,912,500
13,455,900
31,895,800
6,533,700
5,000
397,000
7,601,100
3,035,200
200,800
231,700
182,500
3,569,400
1,500,000
2,673,000
13,365,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,638,300 บาท

28,586,300
3,638,300
6,237,000
6,237,000
12,474,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านํา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าอินเตอร์เน็ตและวงจรเช่า
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 13 รายการ (รวม 80 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 39 รายการ (รวม 1,089 หน่วย)
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก(Intrusion Prevention System :
IPS) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด
(3) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ระยะที่ 2 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 37 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมโยธาธิการและผังเมือง
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาคมอาเซียน - ประเทศไทย

13,264,100
4,927,400
540,500
3,416,400
1,750,100
2,629,700
55,937,600
55,937,600
45,937,600
5,030,100
5,030,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,607,000 บาท
5,607,000 บาท
31,073,600 บาท
26,273,600 บาท

1,400,000 บาท
3,400,000 บาท
1,388,400 บาท
1,388,400 บาท
44,000 บาท
44,000 บาท
2,794,500 บาท
2,794,500 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000
13,800
13,800
12,800
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)
(2) การวางผังภาคเหนือ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) การวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) การวางผังภาคใต้ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการจัดทําระบบการให้บริการภูมสิ ารสนเทศกลางด้านผังเมือง
1 โครงการ
(8) การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ระดับอําเภอ 1 รายการ
(9) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,613,212,700 บาท
1,613,212,700 บาท
234,546,100 บาท
9,800,000 บาท
49,000,000 บาท
9,800,000 บาท
39,200,000 บาท
10,400,000 บาท
52,000,000 บาท
10,400,000 บาท
41,600,000 บาท
9,400,000 บาท
47,000,000 บาท
9,400,000 บาท
37,600,000 บาท
7,600,000 บาท
38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
28,780,400 บาท
125,143,900 บาท
42,812,800 บาท
60,321,000
12,064,200
42,812,800
5,444,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,120,900 บาท

32,154,000
6,430,800
22,120,900
3,602,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดภูเก็ต และสงขลา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลําพูน 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเชียงราย 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

26,508,700 บาท
38,127,000
7,625,400
26,508,700
3,992,900

บาท
บาท
บาท
บาท
24,851,400 บาท

35,871,000
7,174,200
24,851,400
3,845,400

บาท
บาท
บาท
บาท
15,992,000 บาท

23,811,000
4,762,200
15,992,000
3,056,800

บาท
บาท
บาท
บาท
26,885,600 บาท

38,640,000
7,728,000
26,885,600
4,026,400

บาท
บาท
บาท
บาท
36,377,600 บาท

51,561,000
10,312,200
36,377,600
4,871,200

บาท
บาท
บาท
บาท
24,236,600 บาท

35,034,000
7,006,800
24,236,600
3,790,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(17) การวางผังภาคตะวันออก 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) การวางผังภาคกลาง 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดบุรรี มั ย์ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) การวางผังเมืองรวมจังหวัดอํานาจเจริญ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

19,350,000 บาท
43,000,000
8,600,000
19,350,000
15,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,800,000 บาท

44,000,000
8,800,000
19,800,000
15,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,400,000 บาท

52,000,000
10,400,000
23,400,000
18,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,100,000 บาท

38,000,000
7,600,000
17,100,000
13,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,600,000 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,550,000 บาท

39,000,000
7,800,000
17,550,000
13,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
18,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(24) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(25) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดพิจติ ร 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(28) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

18,450,000 บาท
41,000,000
8,200,000
18,450,000
14,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,900,000 บาท

42,000,000
8,400,000
18,900,000
14,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
18,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,600,000 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,500,000 บาท

50,000,000
10,000,000
22,500,000
17,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,600,000 บาท

48,000,000
9,600,000
21,600,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,700,000 บาท

46,000,000
9,200,000
20,700,000
16,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม 1 ผัง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(32) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดชุมพร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(34) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

20,700,000 บาท
46,000,000
9,200,000
20,700,000
16,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,815,800 บาท
38,545,000
7,709,000
26,815,800
4,020,200

บาท
บาท
บาท
บาท

60,054,600 บาท
83,791,500
16,758,300
60,054,600
6,978,600

บาท
บาท
บาท
บาท

45,973,100 บาท
64,623,000
12,924,600
45,973,100
5,725,300

บาท
บาท
บาท
บาท

28,902,500 บาท
41,385,500
8,277,100
28,902,500
4,205,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(36) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดระนอง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(37) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพังงา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(38) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกระบี่ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดตรัง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพัทลุง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,248,000 บาท
21,437,000
4,287,400
14,248,000
2,901,600

บาท
บาท
บาท
บาท

18,411,800 บาท
27,105,000
5,421,000
18,411,800
3,272,200

บาท
บาท
บาท
บาท

20,985,500 บาท
30,608,500
6,121,700
20,985,500
3,501,300

บาท
บาท
บาท
บาท

21,978,700 บาท
31,960,500
6,392,100
21,978,700
3,589,700

บาท
บาท
บาท
บาท

14,849,600 บาท
22,256,000
4,451,200
14,849,600
2,955,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(43) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดราชบุรี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(44) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท และสิงห์บรุ ี
1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(45) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดปัตตานี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

30,552,100 บาท
43,631,000
8,726,200
30,552,100
4,352,700

บาท
บาท
บาท
บาท
16,792,000 บาท

24,900,000
4,980,000
16,792,000
3,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,768,300 บาท

20,784,000
4,156,800
13,768,300
2,858,900

บาท
บาท
บาท
บาท

19,271,300 บาท
28,275,000
5,655,000
19,271,300
3,348,700

บาท
บาท
บาท
บาท

15,527,000 บาท
23,178,000
4,635,600
15,527,000
3,015,400

บาท
บาท
บาท
บาท

3,783,000 บาท
18,915,000 บาท
3,783,000 บาท
15,132,000 บาท
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(47) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดยะลา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(48) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดสตูล 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(49) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(50) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(51) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(52) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดเลย 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,816,000 บาท
44,079,800 บาท
8,816,000 บาท
35,263,800 บาท

3,222,700 บาท
16,113,500 บาท
3,222,700 บาท
12,890,800 บาท

14,151,800 บาท
70,759,000 บาท
14,151,800 บาท
56,607,200 บาท

16,450,200 บาท
82,251,000 บาท
16,450,200 บาท
65,800,800 บาท

6,879,600 บาท
34,398,000 บาท
6,879,600 บาท
27,518,400 บาท

14,852,500 บาท
74,262,500 บาท
14,852,500 บาท
59,410,000 บาท
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(53) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(54) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดหนองบัวลําภู 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(55) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(56) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(57) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดอํานาจเจริญ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(58) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพะเยา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,468,400 บาท
82,342,000 บาท
16,468,400 บาท
65,873,600 บาท

5,016,700 บาท
25,083,500 บาท
5,016,700 บาท
20,066,800 บาท

5,596,500 บาท
27,982,500 บาท
5,596,500 บาท
22,386,000 บาท

11,492,000 บาท
57,460,000 บาท
11,492,000 บาท
45,968,000 บาท

4,109,300 บาท
20,546,500 บาท
4,109,300 บาท
16,437,200 บาท

8,235,500 บาท
41,177,500 บาท
8,235,500 บาท
32,942,000 บาท
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(59) สํารวจและจัดทําขอ้ มูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (GIS) และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000
ในบริเวณพื้นทีน่ อกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดน่าน 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(60) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกําแพงเพชร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(61) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(62) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(63) ปรับปรุงแผนที่ และจัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคารด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดสกลนคร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(64) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(65) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,913,600 บาท
74,568,000 บาท
14,913,600 บาท
59,654,400 บาท
6,885,600 บาท
34,428,000 บาท
6,885,600 บาท
27,542,400 บาท
5,276,800 บาท
26,384,000 บาท
5,276,800 บาท
21,107,200 บาท
5,557,600 บาท
27,788,000 บาท
5,557,600 บาท
22,230,400 บาท
7,684,800 บาท
38,424,000 บาท
7,684,800 บาท
30,739,200 บาท
12,296,400 บาท
61,482,000 บาท
12,296,400 บาท
49,185,600 บาท
9,447,000 บาท
47,235,000 บาท
9,447,000 บาท
37,788,000 บาท
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(66) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(67) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดพิษณุโลก และพิจติ ร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(68) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดนครสวรรค์ และลพบุรี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(69) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดลําปาง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(70) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดตาก 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(71) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี และอุทยั ธานี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(72) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

7,038,000 บาท
35,190,000 บาท
7,038,000 บาท
28,152,000 บาท
9,208,200 บาท
46,041,000 บาท
9,208,200 บาท
36,832,800 บาท
9,478,800 บาท
47,394,000 บาท
9,478,800 บาท
37,915,200 บาท
7,520,400 บาท
37,602,000 บาท
7,520,400 บาท
30,081,600 บาท
9,844,800 บาท
49,224,000 บาท
9,844,800 บาท
39,379,200 บาท
7,833,600 บาท
39,168,000 บาท
7,833,600 บาท
31,334,400 บาท
8,626,800 บาท
43,134,000 บาท
8,626,800 บาท
34,507,200 บาท
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(73) จัดทําขอ้ มูลการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
มาตราส่วน 1:4,000 จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(74) การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(75) การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(76) การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(77) การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,689,800 บาท
58,449,000 บาท
11,689,800 บาท
46,759,200 บาท
13,500,000 บาท
27,000,000 บาท
13,500,000 บาท
13,500,000 บาท
14,000,000 บาท
28,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
17,500,000 บาท
35,000,000 บาท
17,500,000 บาท
17,500,000 บาท
13,000,000 บาท
26,000,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
699,316,600 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
699,316,600 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เกิดความสะดวกปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ รองรับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 13 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2565)
8,605,911,300 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
8,605,911,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
699.3166
578.3800
120.9366
-

รวม
699.3166
578.3800
120.9366

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
92,950
20,200
20,500
20,500
20,500
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการจากภาครัฐที่ ครัวเรือน
ส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ เพิม่ สูงขึ้น
( 92,950 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : จํานวนความต้องการของประชาชน
50
50
50
50
50
ในพื้นที่ได้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของความต้องการรวม
( 50 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
5,806.5947
699.3166
700.0000
700.0000
700.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
5,806.5947
699.3166
700.0000
700.0000
700.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
5,806.5947
699.3166
700.0000
700.0000
700.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 56 รายการ (รวม 56 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมุนี - จาบัง หมู่ท่ี 3 ตําบลจะแหน
อําเภอสะบา้ ย้อย จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 6.00 เมตร
ความยาว 4.400 กิโลเมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายออกควน - ออกนา บ้านคลองยอ
หมู่ท่ี 1 ตําบลวังใหญ่ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 แห่ง
(4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนควนหมาก - ควนหินเภา หมู่ท่ี 3
บ้านควนหมาก - หมู่ท่ี 8 บ้านควนหินเภา ตําบลวังใหญ่ อําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร 1 แห่ง
(5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกจง หมู่ท่ี 3 - บ้านไร่ หมู่ท่ี 4
ตําบลทับช้าง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 1 แห่ง
(6) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยหลังโรงงาน บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 5
ตําบลบา้ นนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
2.800 กิโลเมตร 1 แห่ง
(7) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านคูนายสังข์ - หว ้าหลัง หมู่ท่ี 6
ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
3.300 กิโลเมตร 1 แห่ง
(8) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไอสะเตียร์ หมู่ท่ี 8 ตําบลบูกติ
อําเภอเจาะไอร้อง - สีแ่ ยกบ้านเจาะวา หมู่ท่ี 6 ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 แห่ง
(9) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไอปาโจ หมู่ท่ี 1 ตําบลภูเขาทอง
อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
1 แห่ง

699,316,600 บาท
699,316,600
699,316,600
699,316,600
517,824,200
277,032,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,425,700 บาท
20,709,400
4,141,900
12,425,700
4,141,800

บาท
บาท
บาท
บาท

10,850,000 บาท

15,575,000 บาท

11,550,000 บาท

11,760,000 บาท

13,860,000 บาท

10,080,000 บาท

10,260,000 บาท
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(10) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสากอ – กาวะ หมู่ท่ี 8 ตําบลสากอ
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
3.500 กิโลเมตร 1 แห่ง
(11) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์บอื แต-หมอโอ หมู่ท่ี 4
ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 แห่ง
(12) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู่ท่ี 5 ตําบลแค
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร
1 แห่ง
(13) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วน
ตําบลประกอบ - บ่อนํา้ ร้อน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 2 ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 แห่ง
(14) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง หมู่ท่ี 1 - บ้านลําไต หมู่ท่ี
8 ตําบลคูหา อําเภอสะบา้ ย้อย จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร 1 แห่ง
(15) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักเสือตรํา - ปลักไอ้สนั
(ไปเขาจันทร์) หมู่ท่ี 3 ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ความกว ้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กิโลเมตร 1 แห่ง
(16) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองกวาง - คลองสะท้อน หมู่ท่ี 6
ตําบลคลองกวาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร 1 แห่ง
(17) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายริมพรุ - ลานหอยเสียบ หมู่ท่ี 6
ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว ้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร 1 แห่ง
(18) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ขา้ มคลองไอร์แจะห์ บ้านสะแนะ ฟาร์มตัวอย่าง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง
7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง
(19) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ขา้ มแม่นาํ้ สายบุรี บ้านปาโจ หมู่ท่ี 1
ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 7.00 เมตร
ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง
(20) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ขา้ มคลองอโล บ้านยาโต๊ะ หมู่ท่ี 6 ตําบลบา
เระเหนือ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 7.00 เมตร ความยาว 60.00
เมตร 1 แห่ง
(21) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ขา้ มคลองไอร์ปากอ - บูเก๊ะตามง
หมู่ท่ี 3 ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว ้าง 7.00 เมตร
ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

12,600,000 บาท

11,880,000 บาท

16,744,000 บาท

10,150,000 บาท

11,200,000 บาท

14,666,300 บาท

11,256,000 บาท

11,935,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

12,000,000 บาท

12,000,000 บาท
181,492,400 บาท
30,100,000 บาท

327

(2) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกปาฆาบือซา (ระยะที่ 2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกโก (ระยะที่ 2) ตําบลโต๊ะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านปาลูกากาบัส (ระยะที่ 2) ตําบลเอราวัณ อําเภอแว ้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 2) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ บ้านป่ าไผ่
(ระยะที่ 2) ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,559,800 บาท
16,483,500
3,296,700
10,559,800
2,627,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,789,200 บาท
14,256,000
2,851,200
9,789,200
1,615,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,890,100 บาท

16,483,500
3,296,700
9,890,100
3,296,700

บาท
บาท
บาท
บาท
9,890,100 บาท

16,483,500
3,296,700
9,890,100
3,296,700

บาท
บาท
บาท
บาท

9,418,200 บาท
14,701,500
2,940,300
9,418,200
2,343,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,789,200 บาท

14,256,000
2,851,200
9,789,200
1,615,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) โครงการปรับภูมทิ ศั น์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส บริเวณสวนนราเปี่ ยมสุข
(ระยะที่ 2) ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการก่อสร้างถังเก็บนํา้ ใสสําหรับโรงผลิตนํา้ ประปา ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่ การกีฬาและนันทนาการ ระยะที่ 3
บ้านใหม่ หมู่ท่ี 3 ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วม บริเวณ
ถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่ การกีฬาและนันทนาการตามผังเมือง
ชุมชนเทศบาลตําบลต้นไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 3) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(14) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านปาฆาบือซา (ระยะที่ 3) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(15) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 3) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(16) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านสะแนะ (ระยะที่ 2) ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

15,346,800 บาท
25,578,000
5,115,600
15,346,800
5,115,600

บาท
บาท
บาท
บาท
15,069,000 บาท

29,988,000
5,997,600
15,069,000
8,921,400

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท
7,640,000 บาท

38,200,000 บาท
7,640,000 บาท
30,560,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยว
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึง
และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเป้ าหมายที่กาํ หนดในแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)
2,179,031,700 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,179,031,700 บาท
- เงินงบประมาณ

302,530,300 บาท
302,530,300 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
302.5303
302.5303
-

รวม
302.5303
302.5303

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
30
15
15
15
15
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยวที่ได้รบั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
( 30 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
302.5303
320.0000
320.0000
320.0000
ล้านบาท
891.5014
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
891.5014
302.5303
320.0000
320.0000
320.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
891.5014
302.5303
320.0000
320.0000
320.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพือ่ การท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ 3 อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะพยาม อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ พรุเฉวง ตําบลบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

302,530,300 บาท
302,530,300
302,530,300
302,530,300
302,530,300

บาท
บาท
บาท
บาท

25,359,000 บาท
146,417,000
29,490,000
45,000,000
26,568,000
25,359,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,700,000 บาท

55,000,000
11,000,000
25,300,000
3,700,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
27,149,900 บาท

114,660,000
22,932,000
27,149,900
64,578,100

บาท
บาท
บาท
บาท
25,719,200 บาท

79,380,000
15,876,000
25,719,200
37,784,800

บาท
บาท
บาท
บาท
42,865,200 บาท

132,300,000
26,460,000
42,865,200
62,974,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนคลองแดน อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชุมชนหอนาฬกิ าอินโดจีน
Classic City จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วหนองหาร เทศบาลตําบลท่าแร่
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเพือ่ การท่องเทีย่ วชุมชนสอยดาว อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อําเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

24,290,300 บาท
74,970,000
14,994,000
24,290,300
35,685,700

บาท
บาท
บาท
บาท
15,435,000 บาท

30,870,000
6,174,000
15,435,000
9,261,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,011,700 บาท

61,740,000
12,348,000
22,011,700
27,380,300

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
28,000,000 บาท
140,000,000
28,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วนํา้ พุรอ้ นและปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษะวาริน จังหวัดระนอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ วนครสามธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาพื้นทีพ่ ร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ทะเลแหวกเกาะพิทกั ษ์
ชุมชนบางนํา้ จืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(15) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ ว ชุมชนตําบลตันหยงโป
ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นทีเ่ ฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ ะ
จังหวัดสตูล 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
80,000,000
16,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,000,000 บาท

85,000,000
17,000,000
34,000,000
34,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
65,000,000
13,000,000
26,000,000
26,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
324,359,000 บาท
324,359,000 บาท
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ กําหนดแนวทางและแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับ
การเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าโลจิสติก และปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
2. เพือ่ ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครพนม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดหนองคาย จังหวัดตราด และจังหวัดนราธิวาส
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)
2,389,786,300 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,389,786,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
324.3590
324.3590
-

รวม
324.3590
324.3590

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
43
14
15
15
15
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การพัฒนา
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
( 43 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
324.3590
370.0000
370.0000
370.0000
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
908.6310
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
908.6310
324.3590
370.0000
370.0000
370.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
831.6310
324.3590
370.0000
370.0000
370.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
77.0000
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษองค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นเก่า
ด่านพุนาํ้ ร้อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ 4 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษด่านแม่สายอําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

324,359,000 บาท
324,359,000
324,359,000
324,359,000
324,359,000

บาท
บาท
บาท
บาท

17,025,100 บาท
48,203,700
10,000,000
21,178,600
17,025,100

บาท
บาท
บาท
บาท
31,793,600 บาท

79,900,000
11,985,000
14,210,800
31,793,600
21,910,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,600,000 บาท

90,000,000
18,000,000
41,400,000
10,600,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
37,980,000 บาท

90,000,000
18,000,000
21,321,400
37,980,000
12,698,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
31,040,000 บาท

80,000,000
16,000,000
20,875,700
31,040,000
12,084,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแพงและ
จุดผ่อนปรนท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ระยะที่ 2 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองตากใบ ชุมชนตาบาลีเฮ ตําบลเจ๊ะเห
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

26,589,800 บาท
97,020,000
19,404,000
26,589,800
51,026,200

บาท
บาท
บาท
บาท
27,589,800 บาท

97,020,000
19,404,000
27,589,800
50,026,200

บาท
บาท
บาท
บาท
37,040,000 บาท

158,760,000
31,752,000
37,040,000
89,968,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,300,700 บาท

79,380,000
15,876,000
28,300,700
35,203,300

บาท
บาท
บาท
บาท
6,400,000 บาท

32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
18,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ตําบลโล๊ะจูด อําเภอแว ้ง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
100,000,000
20,000,000
40,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
354,779,000 บาท
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
354,779,000 บาท
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
1.เพือ่ กําหนดและจัดทํารายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2. ก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ตามนโยบายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.9.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
8.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
1,662,423,000 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,662,423,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
264.7790
90.0000
264.7790
90.0000

รวม
354.7790
354.7790

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ผัง
6
7
8
8
8
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ได้รบั การวางผัง
(6)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศึกษาและออกแบบ
3
4
5
5
5
รายละเอียดเพือ่ พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(3)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การ
1
2
2
2
2
ก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )

338

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
354.7790
222.6440
222.6440
354.7790
103.1440
264.7790
119.5000
90.0000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
360.0000
360.0000
270.0000
90.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

360.0000
360.0000
270.0000
90.0000
-

360.0000
360.0000
270.0000
90.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีอ่ าํ เภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นทีช่ มุ ชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) ถนนสายเสนอแนะ
สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเล
เดิม) เพือ่ เป็ นเส้นทางคมนาคมสายรองของเมืองชลบุรี บรรเทาความแออัดของ
การจราจรบนถนนสายหลัก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

354,779,000 บาท
264,779,000
264,779,000
264,779,000
81,615,600

บาท
บาท
บาท
บาท

33,461,600 บาท
50,000,000
10,000,000
33,461,600
6,538,400

บาท
บาท
บาท
บาท
20,077,000 บาท

30,000,000
6,000,000
20,077,000
3,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,077,000 บาท

30,000,000
6,000,000
20,077,000
3,923,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
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1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีต่ ามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพือ่ ก่อสร้างสะพานเลียบ
ชายฝัง่ ทะเลช่วงที่ 2 เริม่ จากจุดเชื่อมถนนเขา้ โรงปรับปรุงคุณภาพนํา้ เมืองชลบุรถี งึ
ถนนมนตเสวี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองระยอง งานปรับปรุงระบบระบายนํา้
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนมะขามคู่ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

183,163,400 บาท

101,163,400 บาท
405,720,000
81,144,000
101,163,400
223,412,600

บาท
บาท
บาท
บาท
82,000,000 บาท

410,000,000
82,000,000
164,000,000
164,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
90,000,000 บาท
90,000,000 บาท
12,500,000 บาท

25,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
11,500,000 บาท
23,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
23,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
23,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
23,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
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(6) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
28,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
17,500,000 บาท
35,000,000 บาท
17,500,000 บาท
17,500,000 บาท
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941,026,500 บาท
8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ
113,000,000 บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการบริการ พัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติและสะท้อนความเป็ นอัตลักษณ์ท่โี ดดเด่นของพื้นที่ในภาคเหนือ
8.10.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
8.10.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
565,000,000 บาท
8.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
565,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
113.0000
113.0000
-

รวม
113.0000
113.0000

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
5
5
4
พื้นฐานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางกลุม่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
113.0000
250.0000
202.0000
ล้านบาท
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
113.0000
250.0000
202.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
113.0000
250.0000
202.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ มุ ชนเมืองหล่มสัก อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 3 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัด
อุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองภูเพียง บ้านม่วงตึด๊ หมู่ท่ี 4 ตําบลม่วงตึด๊
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาพื้นทีช่ มุ ชนสามเหลีย่ มทองคํา อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

113,000,000 บาท
113,000,000
113,000,000
113,000,000
113,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
24,000,000 บาท
120,000,000
24,000,000
48,000,000
48,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,000,000 บาท

140,000,000
28,000,000
56,000,000
56,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,000,000 บาท

130,000,000
26,000,000
52,000,000
52,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

115,000,000
23,000,000
46,000,000
46,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
35,721,000 บาท
เมืองชายแดนภาคเหนื อ
8.10.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ
8.10.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดพิษณุโลก
8.10.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
110,250,000 บาท
8.10.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนือ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
35.7210
35.7210
-

รวม
35.7210
35.7210

8.10.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
1
1
1
พื้นฐานและเสริมศักยภาพเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนือ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
35.7210
52.4790
ล้านบาท
22.0500
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
22.0500
35.7210
52.4790
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
22.0500
35.7210
52.4790
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมายและ
เมืองชายแดนภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีแ่ ก้มลิงบึงตะเคร็ง อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

35,721,000 บาท
35,721,000
35,721,000
35,721,000
35,721,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,721,000 บาท
110,250,000
22,050,000
35,721,000
52,479,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่ง
12,000,000 บาท
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
8.10.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
ให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยัง่ ยืน
8.10.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดตรัง
8.10.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
60,000,000 บาท
8.10.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มชี ่อื เสียงของภาค

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
12.0000
12.0000
-

รวม
12.0000
12.0000

8.10.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นทีท่ ่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
12.0000
48.0000
ล้านบาท
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12.0000
48.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
12.0000
48.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์และสถาปัตยกรรม สวนสาธารณะวังนกนํา้ อําเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
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8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
120,708,000 บาท
ภาคตะวันออก
8.10.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ปกป้ องและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมให้มคี วามหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล ้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
8.10.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
8.10.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
343,362,500 บาท
8.10.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
343,362,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
120.7080
120.7080
-

รวม
120.7080
120.7080

8.10.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
5
5
5
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝัง่ ที่ได้รบั การป้ องกัน
การกัดเซาะจากการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
120.7080
153.9820
ล้านบาท
68.6725
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
68.6725
120.7080
153.9820
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
68.6725
120.7080
153.9820
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเลชายฝัง่ อ่าวดงตาล หมู่ท่ี 2 เทศบาลตําบลเขตร
อุดมศักดิ์ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ระยะ 2) ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
(ระยะ 2) ความยาว 255 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณอ่าวคุง้ กระเบน ตําบลคลองขุด
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ระยะ 2) ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณถนน
เลียบชายฝัง่ ทะเล บ้านปากนํา้ แขมหนู ตําบลตะกาดเง ้า อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ความยาว 530 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณหาดสวนสน
หมู่ท่ี 1 ตําบลแกลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

120,708,000 บาท
120,708,000
120,708,000
120,708,000
120,708,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,292,200 บาท
105,840,000
21,168,000
34,292,200
50,379,800

บาท
บาท
บาท
บาท
21,928,700 บาท

58,476,500
11,695,300
21,928,700
24,852,500

บาท
บาท
บาท
บาท
25,458,600 บาท

74,970,000
14,994,000
25,458,600
34,517,400

บาท
บาท
บาท
บาท

21,168,000 บาท
56,448,000
11,289,600
21,168,000
23,990,400

บาท
บาท
บาท
บาท
17,860,500 บาท

47,628,000
9,525,600
17,860,500
20,241,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ และอารยธรรมขอม
22,000,000 บาท
ภาคตะวันออก
8.10.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ฟื้ นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทัง้
ปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
8.10.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดจันทบุรี
8.10.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
110,000,000 บาท
8.10.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
110,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
22.0000
22.0000
-

รวม
22.0000
22.0000

8.10.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
22.0000
44.0000
44.0000
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
22.0000
44.0000
44.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
22.0000
44.0000
44.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ และอารยธรรมขอม
ภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบบริเวณศาล
เจ้าแม่เขาเกลือ ตําบลทับไทร อําเภอโป่ งนํา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,000,000 บาท
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,000,000 บาท
110,000,000
22,000,000
44,000,000
44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
8.10.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
8.10.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา
8.10.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
70,000,000 บาท
8.10.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
70,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

14,000,000 บาท

8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.0000
14.0000
-

รวม
14.0000
14.0000

8.10.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ ส่งเสริมให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
14.0000
28.0000
28.0000
ล้านบาท
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14.0000
28.0000
28.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
14.0000
28.0000
28.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเบตง ระยะ 2 จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
8.10.7.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
8.10.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดร้อยเอ็ด
8.10.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
88,252,900 บาท
8.10.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
88,252,900 บาท
- เงินงบประมาณ

33,094,900 บาท

8.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
33.0949
33.0949
-

รวม
33.0949
33.0949

8.10.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
33.0949
37.5074
ล้านบาท
17.6506
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
17.6506
33.0949
37.5074
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
17.6506
33.0949
37.5074
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีอ่ ่างเก็บนํา้ ธวัชชัย ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

33,094,900 บาท
33,094,900
33,094,900
33,094,900
33,094,900

บาท
บาท
บาท
บาท

33,094,900 บาท
88,252,900
17,650,600
33,094,900
37,507,400

บาท
บาท
บาท
บาท

356

8.10.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถชี ีวติ ลุ่มนํ้ าโขง - สุขภาพ
8.10.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ
8.10.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดนครพนม
8.10.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
396,018,000 บาท
8.10.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
396,018,000 บาท
- เงินงบประมาณ

132,475,800 บาท

8.10.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
132.4758
132.4758
-

รวม
132.4758
132.4758

8.10.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
5
4
4
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง สุขภาพ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
132.4758
184.3386
ล้านบาท
79.2036
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
79.2036
132.4758
184.3386
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
79.2036
132.4758
184.3386
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถชี ีวติ ลุม่ นํ้ าโขง - สุขภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างเขือ่ น-ทางจักรยาน และทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นาํ้ โขง (ต่อเนื่อง)
จากสวนเทิดพระเกียรติถงึ แขวงทางหลวงนครพนม จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 1,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นาํ้ โขง
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (จากหน้าวัดพระอินทร์แปลงถึงสวนเทิดพระเกียรติ)
จังหวัดนครพนม ความยาว 565 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นาํ้ โขง
บ้านหนองจันทร์ หมู่ท่ี 14 ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ เส้นทางจักรยานและทางเดินเลียบริมฝัง่ แม่นาํ้ โขง
บ้านหนองจันทร์ หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 13 ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

132,475,800 บาท
132,475,800
132,475,800
132,475,800
132,475,800

บาท
บาท
บาท
บาท

34,292,200 บาท
105,840,000
21,168,000
34,292,200
50,379,800

บาท
บาท
บาท
บาท

19,514,300 บาท
52,038,000
10,407,600
19,514,300
22,116,100

บาท
บาท
บาท
บาท

32,946,400 บาท
97,020,000
19,404,000
32,946,400
44,669,600

บาท
บาท
บาท
บาท

45,722,900 บาท
141,120,000
28,224,000
45,722,900
67,173,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.9 โครงการที่ 9 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
8.10.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
8.10.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดเลย จังหวัดนคราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี
8.10.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
230,000,000 บาท
8.10.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
230,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

46,000,000 บาท

8.10.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
46.0000
46.0000
-

รวม
46.0000
46.0000

8.10.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
3
3
1
พื้นฐานเพือ่ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
46.0000
148.0000
36.0000
ล้านบาท
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
46.0000
148.0000
36.0000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
46.0000
148.0000
36.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะเมืองเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา(บึงหัวทะเล)
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการพัฒนาเมืองพื้นทีช่ มุ ชนวัดท่าแขก-แก่งคุดคู ้ อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

46,000,000 บาท
46,000,000
46,000,000
46,000,000
46,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
18,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
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8.10.10 โครงการที่ 10 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
380,026,800 บาท
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.10.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาระบบป้ องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้ นฟูความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
8.10.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง
8.10.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
1,530,978,300 บาท
8.10.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,530,978,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง่ ภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
380.0268
380.0268
-

รวม
380.0268
380.0268

8.10.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
6
13
13
6
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝัง่ ที่ได้รบั การป้ องกัน
การกัดเซาะจากการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
100
100
100
100
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
รวมทัง้ สิ้น
380.0268
672.2558
356.2000
ล้านบาท
122.4957
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
122.4957
380.0268
672.2558
356.2000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
122.4957
380.0268
672.2558
356.2000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดมัตโพน หมู่ท่ี 2 ตําบลปากนํา้
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร ความยาว 348 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ตําบลบางมะพร้าว
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บ้านนางกํา ตําบลดอนสัก
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านปากระวะ หมู่ท่ี 5
ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

380,026,800 บาท
380,026,800
380,026,800
380,026,800
380,026,800

บาท
บาท
บาท
บาท

18,191,300 บาท
48,510,000
9,702,000
18,191,300
20,616,700

บาท
บาท
บาท
บาท
46,580,200 บาท

143,766,000
28,753,200
46,580,200
68,432,600

บาท
บาท
บาท
บาท
20,492,600 บาท

60,346,300
12,069,300
20,492,600
27,784,400

บาท
บาท
บาท
บาท

65,110,500 บาท
229,320,000
45,864,000
65,110,500
118,345,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณสวนสาธารณะ
หาดพระแอะ ตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณชายหาดแตงโม หมู่ท่ี 2 ตําบลเกาะสุกร
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ระยะ 2) ความยาว 554 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมู่ท่ี 1 ตําบลปากพนังฝัง่ ตะวันออก
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,057 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 5 ตําบลปากพนัง
ฝัง่ ตะวันออก และหมู่ท่ี 1 ตําบลบางพระ อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 2,483 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล บริเวณบา้ นทุ่งเปลว ตําบลตะเสะ
อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พื้นทีช่ ายฝัง่ ทะเล บ้านปากระวะ (ระยะที่ 3)
หมู่ท่ี 5 ตําบลหน้าสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความยาว 1,460 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

17,199,000 บาท
45,864,000
9,172,800
17,199,000
19,492,200

บาท
บาท
บาท
บาท
28,753,200 บาท

84,672,000
16,934,400
28,753,200
38,984,400

บาท
บาท
บาท
บาท
24,200,000 บาท

121,000,000
24,200,000
48,400,000
48,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

29,300,000 บาท
146,500,000
29,300,000
58,600,000
58,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

61,200,000 บาท
306,000,000
61,200,000
122,400,000
122,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่ หาดมหาราช
เทศบาลตําบลสทิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ความยาว 1,030 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณวัดแหลมพ้อ
ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์พ้นื ทีช่ ายฝัง่ หมู่ท่ี 7
ตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

33,800,000 บาท
169,000,000
33,800,000
67,600,000
67,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,600,000 บาท

28,000,000 บาท
5,600,000 บาท
22,400,000 บาท
17,600,000 บาท
88,000,000
17,600,000
35,200,000
35,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10.11 โครงการที่ 11 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
8.10.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการนํา้ อย่างเป็ นระบบ
8.10.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดอ่างทอง
8.10.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
160,000,000 บาท
8.10.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
160,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

32,000,000 บาท

8.10.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. บริหารจัดการทรัพยากรนํา้

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
32.0000
32.0000
-

รวม
32.0000
32.0000

8.10.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ท่ไี ด้รบั การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํา้
ในพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่อง
(-)
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
(-)
32.0000
64.0000
64.0000
ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
32.0000
64.0000
64.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
32.0000
64.0000
64.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) โครงการพัฒนาพื้นทีเ่ ฉพาะบริเวณคลองลําท่าแดง อําเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

32,000,000 บาท
32,000,000
32,000,000
32,000,000
32,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

32,000,000 บาท
160,000,000
32,000,000
64,000,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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10,932,952,200 บาท
8.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งริมแม่น้ํ าภายในประเทศ
7,680,579,100 บาท
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
ลดความเสียหายและป้ องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศและเพิม่ ประสิทธิภาพการระบายนํา้
8.11.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่ตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศที่เกิดความเสียหายจากการพังทลาย
8.11.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 15 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2565)
66,953,258,900 บาท
8.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
66,953,258,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ

งบดําเนิ นงาน
16.9601
16.9601

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7,663.6190
7,663.6190
-

รวม
7,680.5791
7,680.5791

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เมตร
513,700
106,926
110,000
110,000
110,000
เชิงปริมาณ : ความยาวของพื้นที่ตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศที่ได้รบั การป้ องกัน
( 382,980 )
ร้อยละ
100
100
100
100
100
เชิงคุณภาพ : เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ที่ได้รบั การก่อสร้าง
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
35,393.8510 7,680.5791 7,896.9601 7,896.9601 7,896.9601
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
35,393.8510 7,680.5791 7,896.9601 7,896.9601 7,896.9601
ล ้านบาท
151.4943
16.9601
16.9601
16.9601
16.9601
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
35,242.3567 7,663.6190 7,880.0000 7,880.0000 7,880.0000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิง่ ริมแม่น้ํ า
ภายในประเทศ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบ ควบคุมงานและบํารุงรักษา 1 รายการ
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(1.2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,500 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(1.3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
1,980 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

7,680,579,100 บาท
16,960,100
16,960,100
347,000
3,500,000
10,288,100
166,500
803,000
707,800
918,000
189,200
20,700
19,800
7,663,619,000
7,663,619,000
7,663,619,000
88,000,000
88,000,000
171,221,000
33,110,000

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

1,804,000 บาท
6,340,000
1,512,000
3,024,000
1,804,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,310,000 บาท
8,290,000
1,660,000
3,320,000
3,310,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชรและ
เพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,980 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(1.5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,200 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
2,200 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.7) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีจ่ งั หวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร และ
เพชรบูรณ์ ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,200 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.8) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,496,000 บาท
8,740,000
1,748,000
3,496,000
3,496,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,600,000 บาท
9,000,000
1,800,000
3,600,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,600,000 บาท
9,000,000
1,800,000
3,600,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,600,000 บาท
9,000,000
1,800,000
3,600,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,900,000 บาท

9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.9) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคใต้ตอนบน 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.10) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่
ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคใต้ตอนล่าง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4,800 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบเขือ่ นริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ ระยะที่ 6 สัญญา 1
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 30,000 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบเขือ่ นริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ ระยะที่ 6 สัญญา 2
ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 30,000 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีป่ รึกษาออกแบบเพือ่ ป้ องกันการพังทลายของตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี
ระยะที่ 2 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4,500 เมตร 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,900,000 บาท
9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,900,000 บาท

9,500,000
1,900,000
3,800,000
3,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,750,000 บาท

14,390,000
2,880,000
5,760,000
5,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
35,946,000 บาท

44,946,000 บาท
9,000,000 บาท
35,946,000 บาท
35,952,000 บาท
44,952,000 บาท
9,000,000 บาท
35,952,000 บาท
31,963,000 บาท
39,963,000 บาท
8,000,000 บาท
31,963,000 บาท
5,600,000 บาท
14,000,000
2,800,000
5,600,000
5,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการออกแบบเขือ่ นริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
บริเวณพื้นทีภ่ าคเหนือและภาคกลาง 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการออกแบบเขือ่ นริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ
บริเวณพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการปรับปรุงฐานขอ้ มูลเขือ่ นป้ องกันตลิง่ และบํารุงรักษา
ระบบ ระยะที่ 4 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้
ภายในประเทศ ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา ชุมชนหัวรอ เทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ความยาว 1,099 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 9 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 810 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
9,000,000 บาท
45,000,000 บาท
9,000,000 บาท
36,000,000 บาท
2,400,000 บาท
12,000,000 บาท
2,400,000 บาท
9,600,000 บาท
2,500,000 บาท
12,500,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,404,398,000 บาท
12,000,000 บาท

30,000,000 บาท
115,799,000
23,400,000
25,886,000
36,513,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,050,000 บาท
77,091,000
15,600,000
20,200,000
39,241,000
2,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านหนองมะนาว หมู่ท่ี 13 ตําบลกุดลาด
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,032 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําเซบาย หมู่ท่ี 1 บ้านหัวดอน ตําบลหัวดอน
อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 665 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ท่ี 6 (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ตําบลห้วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 960 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ปาว หลังโรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ์ ตําบลกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 1,153 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีนพร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณศาล
เจ้าแม่คลองทอง หมู่ท่ี 8 ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ความยาว 338 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

20,000,000 บาท
77,077,300
15,600,000
20,200,000
21,277,300
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

55,831,000
11,310,000
16,820,000
12,701,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
77,325,000
15,600,000
20,200,000
21,525,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
41,750,000 บาท

94,000,000
19,000,000
33,250,000
41,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,750,400 บาท
31,800,000
4,770,000
6,430,000
14,750,400
5,849,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ จักราช หมู่ท่ี 4 บ้านขาม ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 1,992 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ บริเวณคลองท่างิ้ว บ้านสะพานยาง หมู่ท่ี 7 ตําบลเขาปูน
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(11) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 7 ตําบลพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(12) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านท่าเรือ หมู่ท่ี 7 ตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(13) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี (จากโครงการเขือ่ นเดิม)
ถึงปากคลองตะเคียนทอง หมู่ท่ี 3 ตําบลหาดนางแก้ว อําเภอกบินทร์บรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(14) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาลและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ
วัดธรรมโชติการาม หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 5 ตําบลบา้ นคลัง อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 468 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

50,007,000 บาท
118,500,000
23,800,000
41,650,000
50,007,000
3,043,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,330,000 บาท

43,530,000
8,800,000
15,400,000
19,330,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,450,000 บาท

74,700,000
15,000,000
26,250,000
33,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,998,000 บาท

29,998,000
8,000,000
14,000,000
7,998,000

บาท
บาท
บาท
บาท

31,332,000 บาท
69,832,000
14,000,000
24,500,000
31,332,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,750,000 บาท
44,500,000
9,000,000
15,750,000
19,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์และถนน คสล.
บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทน์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความยาว 672 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านคู หมู่ท่ี 1 ถนนบา้ นคดยาง บ้านนารังนก ตําบลบา้ นหาร อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 459 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(17) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 15 ตําบลชุมพลบุรี
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(18) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านดอนสวรรค์ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 640 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ นครนายก ศูนย์เกษตรกรรมกองทัพเรือโยทะกา
ตําบลโยธะกา อําเภอบางนํา้ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 870 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

43,677,000 บาท
103,500,000
20,800,000
36,400,000
43,677,000
2,623,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,900,000 บาท
39,900,000
8,000,000
14,000,000
17,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,576,000 บาท

24,576,000
8,000,000
14,000,000
2,576,000

บาท
บาท
บาท
บาท
34,939,100 บาท

79,150,000
11,872,500
16,127,500
34,939,100
16,210,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

35,809,000 บาท
79,809,000
16,000,000
28,000,000
35,809,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองใหม่เจริญสุข ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(21) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ จักราช พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมู่ท่ี 1
บ้านในเมือง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 525 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(22) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 และ หมู่ท่ี 7
ตําบลเชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 376 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(23) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี บริเวณปากคลอง วัดวังบัวทอง
หมู่ท่ี 4 ตําบลหาดนางแก้ว อําเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ความยาว 692 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(24) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองลําท่าแดง พร้อมถนน คสล. จากถนนอ่างทอง สิงห์บรุ ี ถึงบริเวณบ่อบําบัดนํา้ เสีย เทศบาลเมืองอ่างทอง อําเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง ความยาว 838 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(25) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณชุมชนวัดน้อย อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

16,030,000 บาท
35,830,000
7,200,000
12,600,000
16,030,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,160,000 บาท
40,360,000
8,800,000
15,400,000
16,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,200,000 บาท

46,700,000
10,000,000
17,500,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

26,373,000 บาท
59,373,000
12,000,000
21,000,000
26,373,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,941,000 บาท
55,741,000
11,200,000
19,600,000
24,941,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,561,300 บาท

63,706,300
12,780,000
22,365,000
28,561,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ลํานํา้ ทวนฝัง่ ขวา ตําบลในเมือง อําภอเมือง จังหวัดยโสธร
ความยาว 584 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(27) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านผักกาดหญ้า หมู่ท่ี 3,4 ตําบลนาเลิง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 308 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(28) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านทุ่งฝาย หมู่ท่ี 2 ตําบลทุ่งฝาย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง (ตอน1) ความยาว 634 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(29) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์และท่าเทียบเรือ
(ต่อจากเขือ่ นเดิม) บริเวณวัดปากนํา้ (อมรวิมลจันทร์) ตําบลแควอ้อม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 243 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(30) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองดําเนินสะดวก บริเวณบา้ นดอนกระทือ หมู่ท่ี 1
ตําบลสวนส้ม อําเภอบา้ นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2)
ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(31) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลมะการักษ์
ถึงวัดดงสัก หมู่ท่ี 3-หมู่ท่ี 4 ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 784 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

26,380,000 บาท
59,380,000
12,000,000
21,000,000
26,380,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,549,000 บาท

31,999,000
7,800,000
13,650,000
10,549,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,178,000 บาท

31,778,000
6,400,000
11,200,000
14,178,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,040,000 บาท
32,490,000
7,800,000
13,650,000
11,040,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,054,700 บาท
19,994,000
2,999,100
7,940,200
9,054,700

บาท
บาท
บาท
บาท

26,810,000 บาท
59,810,000
12,000,000
21,000,000
26,810,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(32) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านหินลาด หมู่ท่ี 6 ถึงบ้านแสนตอ
หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,270 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองรางจระเขแ้ ละปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมู่ท่ี 10
ตําบลบา้ นโพธิ์ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 368 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(34) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 ตําบลถอนสมอ
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี (5 จุด) ความยาว 447 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(35) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยีห่ น อบต.ไผ่กองดิน
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(36) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมบึงขุนทะเล (ช่วงที่ 2) หมู่ท่ี 3 ตําบลมะขามเตี้ย
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 532 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(37) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยหลวง บ้านพรพระธาตุ หมู่ท่ี 25 ตําบลจุมพล
อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ความยาว 545 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

35,159,800 บาท
79,650,000
11,947,500
14,166,300
35,159,800
18,376,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,800,000 บาท
35,600,000
7,200,000
12,600,000
15,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,990,000 บาท

33,470,000
6,720,000
11,760,000
14,990,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,949,000 บาท

49,449,000
10,000,000
17,500,000
21,949,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,063,000 บาท

31,663,000
6,400,000
11,200,000
14,063,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,540,000 บาท

33,400,000
9,040,000
15,820,000
8,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(38) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 5
ตําบลย่านซือ่ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 374 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(39) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 บ้านเกาะสวรรค์
ตําบลเกาะเทโพ อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 1,425 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ลํามูลน้อย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมบ้านทัพไทย) ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 591 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(41) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 บ้านหาดทนง ตําบลหาดทนง
อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 1,410 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านเพียเพ้า (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
ตําบลคํานํา้ แซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 970 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(43) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน (ต่อเนื่องจากเขือ่ นเดิมด้านทิศใต้)
ตําบลบา้ นเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ความยาว 864 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

29,740,000 บาท
66,700,000
13,440,000
23,520,000
29,740,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,829,200 บาท
108,600,000
21,800,000
38,150,000
45,829,200
2,820,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
35,700,000 บาท

79,700,000
16,000,000
28,000,000
35,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
45,934,700 บาท

108,850,000
22,000,000
38,500,000
45,934,700
2,415,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
35,700,000 บาท

79,700,000
16,000,000
28,000,000
35,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
31,143,700 บาท

69,643,700
14,000,000
24,500,000
31,143,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(44) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ หลังสวน เทศบาลเมืองหลังสวน บริเวณหลัง
วัดด่านประชากร (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ความยาว 138 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(45) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ แม่นาํ้ ปิ ง บ้านคลองเชียงทอง หมู่ท่ี 2 บ้านท่าตะคร้อ
หมู่ท่ี 5 ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ความยาว 1,040 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(46) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณวัดไก่เตี้ย หมู่ท่ี 1
ตําบลกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(47) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2,3,5 ตําบลท่านํา้ อ้อย
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 615 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(48) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยาและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ หมู่ท่ี 1
ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 534 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(49) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 7 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจติ ร ความยาว 342 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

15,200,000 บาท
33,900,000
6,800,000
11,900,000
15,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,650,000 บาท

26,900,000
7,000,000
12,250,000
7,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,250,000 บาท

45,650,000
9,600,000
16,800,000
19,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
28,679,000 บาท

63,879,000
12,800,000
22,400,000
28,679,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,935,000 บาท
49,380,000
9,980,000
17,465,000
21,935,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,520,000 บาท

27,770,000
7,000,000
12,250,000
8,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท

379

(50) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง บริเวณวัดบางกระเบาถึงสถานีอนามัย
บางกระเบา (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลบางกระเบา อําเภอบา้ นสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(51) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ลําห้วยแม่ประจันต์ หมู่ท่ี 6 ตําบลพุสวรรค์
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 560 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(52) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองหงาว เทศบาลตําบลหงาว อําเภอเมือง
จังหวัดระนอง ความยาว 489 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(53) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางสะพาน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 4)
ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ความยาว 533 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(54) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ระยอง หมู่ท่ี 4 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง ความยาว 990 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

24,393,000 บาท
54,423,000
10,920,000
19,110,000
24,393,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,430,000 บาท

34,680,000
7,000,000
12,250,000
15,430,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,780,000 บาท

39,780,000
8,000,000
14,000,000
17,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,350,000 บาท
49,850,000
10,000,000
17,500,000
22,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,570,000 บาท

39,570,000
8,000,000
14,000,000
17,570,000

บาท
บาท
บาท
บาท

380

(55) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ท่ี 9-6 (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ตําบลห้วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,543 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(56) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านปากเปื อย หมู่ท่ี 7 ตําบลบึงเนียม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ความยาว 660 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(57) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก วัดบ้านใหม่สมี าราม หมู่ท่ี 5 ตําบลระวิง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 448 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(58) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมบริเวณทิศเหนือ) หมู่ท่ี 4
บ้านท่าระบาด ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ความยาว 560 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(59) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน บริเวณวัดน้อยนางหงส์ ตําบลท่าจีน
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 273 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(60) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5,6,7 ตําบลย่านมัทรี
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) ความยาว 353 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

35,159,800 บาท
79,650,000
11,947,500
14,166,300
35,159,800
18,376,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,598,000 บาท

27,198,000
6,400,000
11,200,000
9,598,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,025,000 บาท

40,300,000
8,100,000
14,175,000
18,025,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,350,000 บาท
49,850,000
10,000,000
17,500,000
22,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,700,000 บาท

34,700,000
8,000,000
14,000,000
12,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,500,000 บาท

34,750,000
7,000,000
12,250,000
15,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

381

(61) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ว ้า ชุมชนบา้ นศรีมงคลเหนือ หมู่ท่ี 7 ตําบลขึง่
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 810 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(62) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 8 เทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร่ ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(63) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน (ช่วงที่ 2) หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าพญา
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาว 701 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(64) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านจอมปิ งลุม่ หมู่ท่ี 5 ตําบลนาแก้ว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ความยาว 760 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(65) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางตะบูน บริเวณปากอ่าวบางตะบูน
ถึงปากคลองมอญ หมู่ท่ี 3 ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบา้ นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 289 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(66) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี หมู่ท่ี 1,2 ตําบลแดงหม้อ อําเภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,041 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

18,014,000 บาท
40,564,000
8,200,000
14,350,000
18,014,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,750,000 บาท

25,000,000
7,000,000
12,250,000
5,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,900,000 บาท

42,550,000
8,600,000
15,050,000
18,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,576,000 บาท

34,826,000
7,000,000
12,250,000
15,576,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,189,000 บาท
36,429,000
7,360,000
12,880,000
16,189,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,300,000 บาท

59,300,000
12,000,000
21,000,000
26,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท

382

(67) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เลย บริเวณชุมชนเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง
ช่วงที่ 1 จังหวัดเลย ความยาว 1,385 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(68) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์ ตําบลบา้ นเกาะ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 728 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(69) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดสามชุกถึงโรงเรียนวัดสามชุก
หมู่ท่ี 1 ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 420 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(70) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 5 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี
หน้าวัดธรรมมิกาวาส (สวนลิง) จังหวัดชัยนาท ความยาว 539 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(71) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองริด บ้านวังสีสูบ หมู่ท่ี 1 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 652 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(72) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านสุวรรณ์วารี ตําบลคําเขือ่ นแก้ว
อําเภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 760 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

21,495,000 บาท
50,370,000
10,500,000
18,375,000
21,495,000

บาท
บาท
บาท
บาท
43,888,000 บาท

104,000,000
20,959,000
36,678,300
43,888,000
2,474,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,867,500 บาท
31,220,000
6,310,000
11,042,500
13,867,500

บาท
บาท
บาท
บาท
22,850,000 บาท

50,900,000
10,200,000
17,850,000
22,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,095,000 บาท

35,895,000
7,200,000
12,600,000
16,095,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,370,000 บาท

59,370,000
12,000,000
21,000,000
26,370,000

บาท
บาท
บาท
บาท

383

(73) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง หมู่ท่ี 2 เทศบาลตําบลท่ามะเขือ
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ความยาว 840 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(74) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 8 ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม (ระยะที่ 2)
ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 216 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(75) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน (บ้านคลองสําโรง) ระยะที่ 2 หมู่ท่ี 5
ตําบลสวนส้ม อําเภอบา้ นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(76) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ จันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมติ อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ความยาว 621 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(77) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 5 เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 6 ตําบลหอไกร
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร ความยาว 423 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(78) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองลํารางตาลถึงคลองลําท่าข่อย หมู่ท่ี 4
ตําบลถนนขาด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาว 864 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

17,350,000 บาท
38,800,000
7,800,000
13,650,000
17,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,080,000 บาท

35,880,000
7,200,000
12,600,000
16,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,810,000 บาท

18,800,000
2,820,000
5,170,000
10,810,000

บาท
บาท
บาท
บาท
27,520,000 บาท

61,400,000
12,320,000
21,560,000
27,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,705,000 บาท

27,580,000
6,500,000
11,375,000
9,705,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,799,000 บาท

39,799,000
8,000,000
14,000,000
17,799,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(79) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านห้วยชัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 464 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(80) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านดงหาดนาค หมู่ท่ี 7 ตําบลสบเตีย๊ ะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 913 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(81) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบอน หมู่บา้ นปรางทิพย์ หมู่ท่ี 3
ตําบลบางบอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(82) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางพระครู วัดตาลเอน อําเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 405 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(83) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 4 และ หมู่ 5 ตําบลพิกลุ ทอง
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 563 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(84) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณพื้นที่ หมู่ท่ี 1 ตําบลคลองตาคต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 325 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

15,600,000 บาท
34,850,000
7,000,000
12,250,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,778,000 บาท

39,778,000
8,000,000
14,000,000
17,778,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,880,000 บาท

31,480,000
6,400,000
11,200,000
13,880,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,040,500 บาท

36,088,000
7,290,000
12,757,500
16,040,500

บาท
บาท
บาท
บาท
21,459,000 บาท

47,859,000
9,600,000
16,800,000
21,459,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,800,000 บาท

35,600,000
7,200,000
12,600,000
15,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(85) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตาปี บริเวณวัดสุวรรณคีรี (นางเอื้อย) หมู่ท่ี 2
ตําบลกะทูน หมู่ท่ี 2 ตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ความยาว 531 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(86) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณ หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 2
ตําบลวังนํา้ ซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 996 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(87) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1, 2 ตําบลจําปาหล่อ
อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 314 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(88) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ บริเวณสระนํา้ หมู่บา้ นศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 491 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(89) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน วัดบางไผ่ ตําบลบางไผ่ อําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจติ ร ความยาว 265 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(90) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 1 ตําบลวังนํา้ คู ้ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ความยาว 579 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

10,438,000 บาท
28,038,000
6,400,000
11,200,000
10,438,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,351,000 บาท
79,351,000
16,000,000
28,000,000
35,351,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,816,000 บาท

48,800,000
10,176,000
17,808,000
20,816,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,050,000 บาท
31,650,000
6,400,000
11,200,000
14,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,074,700 บาท

27,224,700
6,600,000
11,550,000
9,074,700

บาท
บาท
บาท
บาท
29,217,000 บาท

70,467,000
15,000,000
26,250,000
29,217,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(91) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กก พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณสถาน
พักฟื้ นและพักผ่อนมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(92) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตํานาน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ช่วงที่ 2)
ตําบลตํานาน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 1,164 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(93) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล (ต่อเนื่องจากเขือ่ นป้ องกันตลิง่ เดิม)
บริเวณบา้ นประมง หมู่ท่ี 2 ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์
ความยาว 753 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(94) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ริมแม่นาํ้ นครชัยศรี
บริเวณหน้าวัดบางพระ ตําบลบางแก้วฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ความยาว 224 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(95) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม ฝัง่ ด้านอําเภอคําตากล ้า (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ตําบลคําตากล ้า อําเภอคําตากล ้า จังหวัดสกลนคร
ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

20,500,000 บาท
48,000,000
10,000,000
17,500,000
20,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,655,000 บาท

59,655,000
12,000,000
21,000,000
26,655,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,259,000 บาท
26,859,000
6,400,000
11,200,000
9,259,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,940,000 บาท
33,640,000
6,800,000
11,900,000
14,940,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,826,000 บาท
26,976,000
6,600,000
11,550,000
8,826,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(96) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หน้าวัดคู หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 2
ตําบลบา้ นแป้ ง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 278 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(97) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดท่าสีโพธิ์เหนือ หมู่ท่ี 3
ตําบลท่าตูม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความยาว 732 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(98) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองลําภูรา (ระยะที่ 2) หมู่ท่ี 1, 2 ตําบลลําภูรา
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว 1,550 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(99) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณตัง้ แต่วดั ยางถึงวัดพยัคฆาราม
(ระยะที่ 2) เขตเทศบาลตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความยาว 778 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(100) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณ หมู่ท่ี 3 ตําบลศรีณรงค์
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 602 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(101) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดสวนหงส์ (ระยะที่ 6)
ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 375 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

16,092,000 บาท
35,892,000
7,200,000
12,600,000
16,092,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,550,000 บาท

41,375,000
8,300,000
14,525,000
18,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,703,500 บาท

51,111,000
10,330,000
18,077,500
22,703,500

บาท
บาท
บาท
บาท

26,750,000 บาท
59,750,000
12,000,000
21,000,000
26,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,765,500 บาท

26,913,000
7,690,000
13,457,500
5,765,500

บาท
บาท
บาท
บาท

20,024,000 บาท
45,104,000
9,120,000
15,960,000
20,024,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(102) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางใหญ่ บริเวณวัดเอนกดิษฐาราม หมู่ท่ี 3
ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ความยาว 403 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(103) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดชุง้ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) หมู่ท่ี 4
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 742 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(104) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านกุดกว ้าง หมู่ท่ี 17 ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 272 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(105) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณหลังโรงเรียนพิชยั หมู่ท่ี 3-หมู่ท่ี 5
บ้านวังพะเนียด ตําบลในเมือง อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์
ความยาว 735 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(106) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี บ้านในคุง้ หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(107) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชีและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
หมู่ท่ี 11 เทศบาลตําบลห้วยเรือ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,166 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

18,515,000 บาท
51,515,000
12,000,000
21,000,000
18,515,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,969,000 บาท

37,869,000
7,600,000
13,300,000
16,969,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,892,000 บาท

26,768,000
6,864,000
12,012,000
7,892,000

บาท
บาท
บาท
บาท

16,415,500 บาท
36,650,000
7,358,000
12,876,500
16,415,500

บาท
บาท
บาท
บาท
26,500,000 บาท

59,500,000
12,000,000
21,000,000
26,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,176,200 บาท
79,176,200
16,000,000
28,000,000
35,176,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(108) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน บ้านทุ่งสามเกาะ หมู่ท่ี 2
ตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาว 552 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(109) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 11 ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(110) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองนํา้ ร้อน วัดทักษิณาราม หมู่ท่ี 3 ตําบลนํา้ ร้อน
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 665 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(111) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านชาด หมู่ท่ี 6 บริเวณสถานีสูบนํา้ ด้วย
ไฟฟ้ า-ท่าวังดินดํา ตําบลส้มป่ อย อําเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ
ความยาว 396 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(112) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 1, 2 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท (4 จุด) ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(113) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ คํา บ้านแม่เปิ น หมู่ท่ี 14 ตําบลแม่คาํ
อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ความยาว 906 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

18,750,000 บาท
41,850,000
8,400,000
14,700,000
18,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
29,570,000 บาท

65,870,000
13,200,000
23,100,000
29,570,000

บาท
บาท
บาท
บาท
19,714,500 บาท

44,464,500
9,000,000
15,750,000
19,714,500

บาท
บาท
บาท
บาท

14,300,000 บาท
31,900,000
6,400,000
11,200,000
14,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,199,600 บาท

31,799,600
6,400,000
11,200,000
14,199,600

บาท
บาท
บาท
บาท
7,980,000 บาท

29,980,000
8,000,000
14,000,000
7,980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(114) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณโรงเรียน
ภปร.ราชวิทยาลัย ตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(115) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1 ตําบลนํา้ ทรง
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 534 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(116) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดบึงตาหอม ตําบลดอนเกาะกา
อําเภอบางนํา้ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(117) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 2) หมู่ท่ี 8
และ หมู่ท่ี 10 ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความยาว 960 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(118) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บริเวณ หมู่ท่ี 7 (ต่อเนื่อง)
ตําบลทุ่งลาน อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(119) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน ปากคลองท่าฬ่อ หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าฬ่อ
อําเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,502,500 บาท
32,790,000
6,650,000
11,637,500
14,502,500

บาท
บาท
บาท
บาท
22,250,000 บาท

49,750,000
10,000,000
17,500,000
22,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,228,700 บาท

23,064,300
4,612,900
11,228,700
7,222,700

บาท
บาท
บาท
บาท

11,150,000 บาท
27,950,000
5,600,000
11,200,000
11,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

41,101,300
8,220,300
15,000,000
17,881,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,164,300 บาท

22,932,000
4,586,400
11,164,300
7,181,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(120) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านตึด๊ หมู่ท่ี 10 ตําบลพระพุทธบาท
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(121) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านท่าช้าง หมู่ท่ี 2 ตําบลเนินมะกอก
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(122) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กระบี่ บริเวณสะพานถนนหน้าพลับพลาถึง
สะพานหินขวาง ณ บ้านตลาดเก่า ตําบลกระบีใ่ หญ่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(ระยะที่ 2) ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(123) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง (ช่วงที่ 2) บริเวณด้านหลัง
โรงพยาบาลมะการักษ์ถงึ วัดดงสัก หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4 ตําบลท่ามะกา
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 743 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(124) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง หมู่ท่ี 7 ตําบลวังขนาย อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(125) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แควน้อย (ช่วงที่ 1) หมู่ท่ี 2 ตําบลหนองหญ้า
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 622 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
52,920,000
10,584,000
20,000,000
22,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,113,200 บาท

27,783,000
5,556,600
11,113,200
11,113,200

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

63,504,000
12,700,800
23,000,000
27,803,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(126) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณวัดท่ากระทุ่ม หมู่ท่ี 1
ตําบลแสนตอ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(127) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมฝัง่ ลํานํา้ ปาว พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (ระยะที่ 1)
บริเวณจากสะพาน ค.ส.ล.หน้าวัดใต้โพธิ์คาํ้ ไปทางทิศใต้ฝงั ่ ขวา เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 1,190 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(128) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่าเยีย่ ม หมู่ท่ี 6 ตําบลลําชี
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(129) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านเกาะฝ้ าย หมู่ท่ี 4 ตําบลยางสูง
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ความยาว 765 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(130) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านเกาะหมู หมู่ท่ี 1 ตําบลท่ามะเขือ
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(131) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านห้วยซัน หมู่ท่ี 4 ตําบลศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,113,200 บาท
27,783,000
5,556,600
11,113,200
11,113,200

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
70,224,800
14,045,000
26,000,000
30,179,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,700,800 บาท

31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท
10,305,500 บาท

21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท
11,289,600 บาท

28,224,000
5,644,800
11,289,600
11,289,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(132) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านบึงสวางค์ หมู่ท่ี 5 ตําบลบึงเนียม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(133) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านคุยโพธิ์ หมู่ท่ี 6 ตําบลบึงเนียม
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(134) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์วดั สลักเหนือ
ตําบลบา้ นใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ความยาว 168 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(135) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองพญากําพุช หมู่ท่ี 2 ตําบลโป่ งนํา้ ร้อน
อําเภอโป่ งนํา้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(136) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองดาวเรือง หมู่ท่ี 11 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี ความยาว 1,176 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(137) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล หมู่ท่ี 15 บ้านโคกกลาง
เทศบาลตําบลทุ่งศรีชมุ พล (ตอน 2) อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 757 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,057,000 บาท
22,711,500
4,542,300
11,057,000
7,112,200

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

63,504,000
12,700,800
18,000,000
32,803,200

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

61,740,000
12,348,000
23,000,000
26,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,395,600 บาท

10,100,000 บาท
3,704,400 บาท
6,395,600 บาท
21,000,000 บาท
56,007,000
11,201,400
21,000,000
23,805,600

บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
47,628,000
9,525,600
13,000,000
25,102,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(138) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ จันทบุรี บ้านท่าหลวง หมู่ท่ี 5 ตําบลท่าหลวง
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(139) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณศาล
เจ้าพ่อหลักเมืองบางคล ้า ตําบลบางคล ้า อําเภอบางคล ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความยาว 77 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(140) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณ หมู่ท่ี 2 ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(141) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1 ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ความยาว 947 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(142) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 7 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ความยาว 403 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(143) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ คํา (ทัง้ 2 ฝัง่ ) หมู่ท่ี 1, 2, 9, 11 ตําบลป่ าสัก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,635 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

36,955,800
7,391,200
13,000,000
16,564,600

บาท
บาท
บาท
บาท
26,000,000 บาท

70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,700,800 บาท

31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท

395

(144) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5 ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท ความยาว 270 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(145) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1 ตําบลคุง้ สําเภา
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 419 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(146) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี (ระยะที่ 1) บ้านท่าแกทอง หมู่ท่ี 22
ตําบลลุม่ ลําชี อําเภอบา้ นเขว ้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 597 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(147) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่าแก หมู่ท่ี 2 ตําบลลุม่ ลําชี
อําเภอบา้ นเขว ้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 476 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(148) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ พรม (เพิม่ เติม) บ้านไร่ หมู่ท่ี 7 บ้านท่าขาม
หมู่ท่ี 8 และบา้ นท่าเดือ่ หมู่ท่ี 9 ตําบลบา้ นยาง อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,207 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(149) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กก พื้นทีโ่ บราณสถานถํา้ พระ และพื้นที่
ใกล ้เคียงสํานักงานเทศบาลตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ความยาว 916 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,430,700 บาท
28,576,800
5,715,400
11,430,700
11,430,700

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

37,837,800
7,567,600
14,000,000
16,270,200

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

47,628,000
9,525,600
18,000,000
20,102,400

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

41,277,500
8,255,500
15,000,000
18,022,000

บาท
บาท
บาท
บาท

34,000,000 บาท
100,793,000
20,158,600
34,000,000
46,634,400

บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
35,280,000
7,056,000
13,000,000
15,224,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(150) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ งาว (ทัง้ 2 ฝัง่ ) ตําบลหล่ายงาว, ตําบลม่วงยาย
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,420 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(151) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านโนนเชือก หมู่ท่ี 3 บริเวณโรงเรียน
บ้านโนนเชือก-วัดโนนเชือก ตําบลส้มป่ อย อําเภอจัตรุ สั จังหวัดชัยภูมิ
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(152) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านโนนเปลือย หมู่ท่ี 16 บริเวณท่ากกโดน
ตําบลตลาดแร้ง อําเภอบา้ นเขว ้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 260 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(153) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านปากคันฉู หมู่ท่ี 14 ตําบลลุม่ ลําชี
อําเภอบา้ นเขว ้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(154) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าตะเภา เทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ความยาว 624 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(155) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ หลังสวน (ระยะที่ 2) ซอย 7 ถนนหลังสวน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว 710 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

14,000,000 บาท
39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,661,400 บาท
19,845,000
3,969,000
9,661,400
6,214,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

55,566,000
11,113,200
21,000,000
23,452,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(156) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าตะเภา ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(157) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กก บ้านท่าบันได หมู่ท่ี 1 ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ความยาว 420 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(158) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดไทรม้าเหนือ ตําบลไทรม้า อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 197 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(159) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณวัดใหญ่ ตําบลแม่กลอง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 279 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(160) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กก บ้านสันต้นแหน หมู่ท่ี 12 ตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ความยาว 470 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(161) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตรัง ถนนสายโรงช้าง (ช่วงสะพานท่าประดู่) หมู่ท่ี
4 ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว 1,237 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,466,000 บาท
28,665,000
5,733,000
11,466,000
11,466,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

16,000,000 บาท
44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

33,957,000
6,791,400
12,000,000
15,165,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

57,330,000
11,466,000
21,000,000
24,864,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(162) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตรัง หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลบางดี
(บริเวณวัดบางดี) อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว 1,341 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(163) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองปาง และปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ถํา้ วังพระยาพิชยั สงคราม หมู่ท่ี 4 ตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง ความยาว 871 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(164) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านป่ ายางเหนือ หมู่ท่ี 2 ตําบลย่านรี
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(165) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตลาดเก่าเสาวภา
ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(166) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ เลียบคลองเจดียบ์ ูชา ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ท่ี 1
(เชื่อมต่ออบต.ศรีษะทอง) ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ความยาว 750 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(167) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณท่านํา้ หน้าวัดบางเลน ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ความยาว 103 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
46,701,900
9,340,400
18,000,000
19,361,500

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

9,103,200 บาท
18,698,400
3,739,700
9,103,200
5,855,500

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(168) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.ริมคลองพระยากงฝัง่ เหนือ ตําบลพระประโทน
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(169) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นาํ้ ท่าจีน
บริเวณหน้าวัดบางปลา (เชือ่ มต่อโครงการก่อสร้าง) หมู่ท่ี 3 ตําบลบางปลา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(170) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์เลียบคลองเจดียบ์ ูชา
หมู่ท่ี 3,9 ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาว 792 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(171) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 3)
ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(172) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล. ริมแม่นาํ้ นครชัยศรี หมู่ท่ี 1,3,5 ตําบลวัดละมุด
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความยาว 822 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(173) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านไชยบุรี หมู่ท่ี 1 ตําบลไชยบุรี
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 166 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,446,700 บาท
19,404,000
3,880,800
9,446,700
6,076,500

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท
10,305,500 บาท

21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

55,870,300
11,174,100
21,000,000
23,696,200

บาท
บาท
บาท
บาท
9,854,600 บาท

20,241,900
4,048,400
9,854,600
6,338,900

บาท
บาท
บาท
บาท

400

(174) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านตาลปากนํา้ หมู่ท่ี 2 ตําบลไชยบุรี
อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(175) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ มาศ หมู่ท่ี 12 ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 1,033 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(176) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ จักราช บริเวณบา้ นประตูชยั หมู่ท่ี 14
ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(177) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง หมู่ท่ี 1 ตําบลนบพิตาํ อําเภอนบพิตาํ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(178) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บา้ นบางมะฝ่ อ หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 2
ตําบลบางมะฝ่ อ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 470 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(179) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ พังริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2,6 ตําบลนครสวรรค์
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 1,112 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,348,000 บาท
30,870,000
6,174,000
12,348,000
12,348,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,000,000 บาท

70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,023,100 บาท

24,696,000
4,939,200
12,023,100
7,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท

12,881,900 บาท
26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท

401

(180) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ตัง้ แต่ศาลเจ้าถึงสะพานขา้ มแม่นาํ้ น่าน ฝัง่ ตรงขา้ มวัดปากนํา้ โพเหนือ
ตําบลปากนํา้ โพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 802 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(181) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 1 ตําบลทับกฤช อําภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(182) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 เทศบาลตําบลพยุหะ
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 517 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(183) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5,6,7 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 412 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(184) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดศาลาแดงเหนือ
หมู่ท่ี 2 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 124 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(185) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าเสน อําเภอบา้ นลาด
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

35,000,000 บาท
103,880,000
20,776,000
35,000,000
48,104,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,881,900 บาท

26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
19,000,000 บาท

51,156,000
10,231,200
19,000,000
21,924,800

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

33,119,000
6,623,800
12,000,000
14,495,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(186) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณวัดอรุณโรจน์และโรงเรียน
บ้านอาจญา หมู่ท่ี 5 บ้านอาจญา ตําบลนํา้ เขียว อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 930 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(187) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านนํา้ ลัด ตําบลนาปัง อําเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ความยาว 689 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(188) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 2-หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าเสน
อําเภอบา้ นลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(189) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณบา้ นสวนตาล,บ้านดอนแก้ว
เทศบาลเมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ความยาว 775 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(190) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านบุปผาราม หมู่ท่ี 9 ตําบลฝายแก้ว
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 510 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(191) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ฮี้ บ้านป่ งไฮ หมู่ท่ี 1 ตําบลป่ งไฮ อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

18,000,000 บาท
47,628,000
9,525,600
18,000,000
20,102,400

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

36,162,000
7,232,400
13,000,000
15,929,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,103,200 บาท

18,698,400
3,739,700
9,103,200
5,855,500

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

61,740,000
12,348,000
23,000,000
26,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
15,000,000
28,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(192) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านท่าเรือ หมู่ท่ี 7 (ระยะที่ 2)
ตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 880 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(193) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดโบสถ์ หมู่ท่ี 1
ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 308 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(194) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณหน้าวัดชินวราราม (ระยะที่ 2) หมู่ท่ี 2 ตําบลบางขะแยง อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ความยาว 95 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(195) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดตําหนัก หมู่ท่ี 1
ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 209 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(196) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณหน้า
วัดเจดียท์ อง หมู่ท่ี 1 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ความยาว 101 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(197) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กุยบุรี บริเวณวัดไร่บนอุดมพลาราม หมู่ท่ี 2
ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ความยาว 1,040 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,000,000 บาท
52,920,000
10,584,000
15,000,000
27,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,289,600 บาท

28,224,000
5,644,800
11,289,600
11,289,600

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
54,331,300
10,866,300
20,000,000
23,465,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(198) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางสะพาน หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่ราํ พึง
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ความยาว 1,115 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(199) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี หมู่ท่ี 1 ตําบลศรีมหาโพธิ
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(200) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล เชิงสะพานมิตรภาพ บา้ นปริง ตําบลบะ
อําเภอท่าตูม - บ้านยางขามเฒ่า ตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 896 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(201) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี ชุมชนโคกกะจะ ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 396 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(202) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง บริเวณฝัง่ ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม
(ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) หมู่ท่ี 4 ตําบลบา้ นสร้าง อําเภอบา้ นสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 608 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(203) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ท่ี 4
ตําบลบา้ นทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 250 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
43,835,300
8,767,100
16,000,000
19,068,200

บาท
บาท
บาท
บาท
12,881,900 บาท

26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
52,920,000
10,584,000
20,000,000
22,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

33,859,000
6,771,800
12,000,000
15,087,200

บาท
บาท
บาท
บาท

23,000,000 บาท
63,504,000
12,700,800
23,000,000
27,803,200

บาท
บาท
บาท
บาท

12,881,900 บาท
26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(204) งานปรับปรุงซ่อมแซมเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง บริเวณหน้า
โรงพยาบาลบ้านสร้าง ตําบลบางกระเบา อําเภอบา้ นสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 95 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(205) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง บริเวณฝัง่ ศาลเจ้าพ่อ (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) หมู่ท่ี 7 ตําบลบา้ นสร้าง อําเภอบา้ นสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 596 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(206) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมู่ท่ี 7 ตําบลบา้ นคลัง อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 628 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(207) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม ระยะ 3)
บริเวณ หมู่ท่ี 1, 2 ตําบลบา้ นโพ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(208) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย บริเวณท่าดินแดง หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าดินแดง
อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 505 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(209) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 ตําบลบา้ นคลัง
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 636 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

19,000,000 บาท
65,268,000
13,053,600
19,000,000
33,214,400

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
33,233,800
6,646,800
12,000,000
14,587,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

36,162,000
7,232,400
13,000,000
15,929,600

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

68,796,000
13,759,200
21,000,000
34,036,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(210) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล บริเวณ หมู่ท่ี 3 ตําบลพระขาว
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 498 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(211) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยแร้งหน้าวัดบางปรือ หมู่ท่ี 8 ตําบลห้วยแร้ง
อําเภอเมือง จังหวัดตราด ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(212) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง บ้านอุดมเกษตร หมู่ท่ี 3 - บ้านสนามชัย
หมู่ท่ี 10 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลห้วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 770 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(213) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บริเวณประปาหมู่บา้ น หมู่ท่ี 9
ตําบลบา้ นมาง อําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(214) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ อิง บริเวณโรงเรียนบา้ นเวียงลอ ตําบลลอ
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ความยาว 386 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(215) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําห้วยหนองจอก พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดหนองจอก หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองจอก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

17,000,000 บาท
47,280,500
9,456,100
17,000,000
20,824,400

บาท
บาท
บาท
บาท
10,734,900 บาท

22,050,000
4,410,000
10,734,900
6,905,100

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,348,000 บาท

30,870,000
6,174,000
12,348,000
12,348,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(216) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บริเวณบา้ นบอน หมู่ท่ี 7 ตําบลปง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(217) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมู่ท่ี 7 ตําบลนบปริง
(ช่วงที่ 3) อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(218) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองเหล บ้านในเหล และบา้ นเล็ดตอก หมู่ท่ี 2
และ หมู่ท่ี 3 ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(219) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองควนกรวด พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ตําบลปรางหมู่ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 644 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(220) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง หมู่ท่ี 3
ตําบลชัยบุรี อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(221) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน (กลุม่ ต้นมะเดือ่ ) หมู่ท่ี 8 ตําบลฆะมัง
อําเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 337 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,734,900 บาท
22,050,000
4,410,000
10,734,900
6,905,100

บาท
บาท
บาท
บาท
11,289,600 บาท

28,224,000
5,644,800
11,289,600
11,289,600

บาท
บาท
บาท
บาท

11,466,000 บาท
28,665,000
5,733,000
11,466,000
11,466,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,700,800 บาท

31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
13,759,200 บาท

34,398,000
6,879,600
13,759,200
13,759,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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(222) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 406 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(223) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าทอง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(224) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 9 ตําบลวงฆ้อง อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(225) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 1 บ้านบางบา้ ตําบลชุมแสงสงคราม
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 568 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(226) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) หมู่ท่ี 5
ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(227) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 9 บ้านท่าไม้รวก ตําบลท่าไม้รวก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

23,000,000 บาท
61,740,000
12,348,000
23,000,000
26,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

61,740,000
12,348,000
23,000,000
26,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,023,100 บาท

24,696,000
4,939,200
12,023,100
7,733,700

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท
23,000,000 บาท

61,740,000
12,348,000
23,000,000
26,392,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,593,700 บาท

23,814,000
4,762,800
11,593,700
7,457,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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(228) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 3 บ้านท่ากระเทียม ตําบลท่ายาง
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 665 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(229) ปรับปรุงเขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก (ทดแทนบริเวณทีช่ าํ รุดเสียหาย
ตัง้ แต่หน้าพิพธิ ภัณฑ์ หล่มศักดิ์ ถึงสะพานท่ากกโพธิ์) ตําบลหล่มสัก
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 204 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(230) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 5 ตําบลบา้ นปง
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ความยาว 782 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(231) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม บ้านวังวน หมู่ท่ี 3 ตําบลสบสาย
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(232) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 4 บ้านปากจอกตะวันตก
ตําบลทุ่งแล ้ง อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(233) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้ นภักดีถงึ หมู่บา้ นสิงห์เทา
(ฝัง่ ขวา) ตําบลกะทู ้ อําเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,700,800 บาท
31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

48,510,000
9,702,000
18,000,000
20,808,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,348,000 บาท

30,870,000
6,174,000
12,348,000
12,348,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(234) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.คลองบางใหญ่ จากหมู่บา้ นภักดีถงึ หมู่บา้ นสิงห์เทา
(ฝัง่ ซ้าย) ตําบลกะทู ้ อําเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(235) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยชม บ้านห้วยเป้ า หมู่ท่ี 4 ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,423 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(236) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านห้วยชัน ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 455 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(237) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านเลิงใต้ หมู่ท่ี 3,12 ตําบลเลิงใต้
อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(238) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี ท่าวังมล หมู่ท่ี 1 ตําบลโพนงาม
อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 372 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(239) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ลํานํา้ แม่ยวม บริเวณหลังวัดสุพรรณรังษี
(ด้านใต้สะพานขา้ มลํานํา้ ยวม) เขตเทศบาลตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

55,566,000
11,113,200
21,000,000
23,452,800

บาท
บาท
บาท
บาท
12,544,000 บาท

31,360,000
6,272,000
12,544,000
12,544,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,700,800 บาท

31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

411

(240) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปาย หมู่ท่ี 1 (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านปางหมู
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(241) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านท่าเยีย่ ม หมู่ท่ี 10 ตําบลค้อเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ความยาว 573 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(242) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําทวนฝัง่ ขวา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(243) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําทวนฝัง่ ซ้าย ตําบลตาดทอง อําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ความยาว 391 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(244) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านปากบุ่ง หมู่ท่ี 1 ตําบลพระธาตุ
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(245) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 11 ตําบลหน่อม
อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 220 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,000,000 บาท
44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

57,330,000
11,466,000
21,000,000
24,864,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

47,628,000
9,525,600
18,000,000
20,102,400

บาท
บาท
บาท
บาท
11,593,700 บาท

23,814,000
4,762,800
11,593,700
7,457,500

บาท
บาท
บาท
บาท

412

(246) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านขว้างใหญ่ หมู่ท่ี 8 ตําบลมะบา้
อําเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 297 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(247) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองหงาว ระยะที่ 2 (ทัง้ 2 ฝัง่ ) เทศบาลตําบลหงาว
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ความยาว 789 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(248) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณวัดท่าผา และอาคารศูนย์การ
ประชุมอําเภอบา้ นโป่ ง หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าผา อําเภอบา้ นโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ความยาว 215 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(249) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณวัด
บ้านกล ้วย ตําบลท่าราบ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 345 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(250) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง หมู่ท่ี 1 ตําบลนครชุมน์
อําเภอบา้ นโป่ ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 384 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(251) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง เริม่ จากสะพานท่าเสาถึง
หลังโรงงานราชาชูรส หมู่ท่ี 16 ตําบลท่าผา อําเภอบา้ นโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ความยาว 1,525 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,876,000 บาท
39,690,000
7,938,000
15,876,000
15,876,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,107,200 บาท

65,268,000
13,053,600
26,107,200
26,107,200

บาท
บาท
บาท
บาท

9,274,900 บาท
19,051,200
3,810,300
9,274,900
5,966,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,547,500 บาท

33,868,800
6,773,800
13,547,500
13,547,500

บาท
บาท
บาท
บาท
12,259,800 บาท

30,649,500
6,129,900
12,259,800
12,259,800

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000,000 บาท
104,951,700
20,991,600
35,000,000
48,960,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(252) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านหนองวัวแดง หมู่ท่ี 4 ตําบลนายาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (จุดที่ 1) ความยาว 938 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(253) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านหนองวัวแดง หมู่ท่ี 4 ตําบลนายาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง (จุดที่ 2) ความยาว 961 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(254) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 10 เชื่อมบ้านดงเหนือ
หมู่ท่ี 8 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ความยาว 650 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(255) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านวังผาง หมู่ท่ี 4 ตําบลวังผาง
อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(256) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ คาน บ้านท่าลี่ ตําบลท่าลี่ อําเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(257) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยชม บา้ นเทียน หมู่ท่ี 5 ตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว 1,364 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,000,000 บาท
40,572,000
8,114,400
15,000,000
17,457,600

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

40,572,000
8,114,400
15,000,000
17,457,600

บาท
บาท
บาท
บาท

12,700,800 บาท
31,752,000
6,350,400
12,700,800
12,700,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,766,400 บาท

14,000,000 บาท
4,233,600 บาท
9,766,400 บาท
9,650,000 บาท
14,060,000 บาท
4,410,000 บาท
9,650,000 บาท
20,000,000 บาท
52,920,000
10,584,000
20,000,000
22,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท

414

(258) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ เสียว บ้านสงยาง หมู่ท่ี 5, 11 ตําบลกุง
อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 769 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(259) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําห้วยทับทัน บ้านโนนสาวสวย หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี 11
ตําบลบึงบูรพ์ อําเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(260) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์หว้ ยเดียก บ้านกกกอก หมู่ท่ี 12,
บ้านพังเม็ก หมู่ท่ี 4, บ้านทับสอ หมู่ท่ี 2, บ้านงิ้วด่อน หมู่ท่ี 1 อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ความยาว 440 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(261) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ท่ี 15
ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล ้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 737 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(262) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม (ระยะที่ 1) บ้านท่างาม หมู่ท่ี 4
ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล ้า จังหวัดสกลนคร ความยาว 286 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(263) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา บ้านนารังนกใต้ หมู่ท่ี 6 ตําบลแม่ทอม
อําเภอบางกลํา่ จังหวัดสงขลา ความยาว 607 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

21,000,000 บาท
57,330,000
11,466,000
21,000,000
24,864,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,000,000 บาท
35,280,000
7,056,000
13,000,000
15,224,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

54,684,000
10,936,800
20,000,000
23,747,200

บาท
บาท
บาท
บาท

415

(264) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอู่ตะเภา ฝัง่ ทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 43 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ความยาว 170 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(265) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดรอเจริญ (ระยะที่ 2)
ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 357 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(266) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.ริมคลองแควอ้อม บริเวณหน้าวัดเหมืองใหม่
ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 305 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(267) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ท่ี 8 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(268) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ คลองวัดประชาและ
บริเวณคุง้ ตาทัด ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,881,900 บาท
26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท

11,838,400 บาท
29,596,000
5,919,200
11,838,400
11,838,400

บาท
บาท
บาท
บาท

12,418,600 บาท
31,046,500
6,209,300
12,418,600
12,418,600

บาท
บาท
บาท
บาท

11,642,400 บาท
29,106,000
5,821,200
11,642,400
11,642,400

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
33,516,000
6,703,200
12,000,000
14,812,800

บาท
บาท
บาท
บาท

416

(269) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองท่าคา พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(270) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ท่ี 2 ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 223 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(271) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์และ
ท่าเทียบเรือ บริเวณวัดบางพรม หมู่ท่ี 5 ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(272) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์และ
ท่าเทียบเรือ บริเวณวัดเกษมสรณาราม ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 162 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(273) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบางกล ้วย หมู่ท่ี 4 ตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 304 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,642,400 บาท
29,106,000
5,821,200
11,642,400
11,642,400

บาท
บาท
บาท
บาท

11,490,700 บาท
23,602,400
4,720,500
11,490,700
7,391,200

บาท
บาท
บาท
บาท

10,863,700 บาท
22,314,500
4,462,900
10,863,700
6,987,900

บาท
บาท
บาท
บาท

10,305,500 บาท
21,168,000
4,233,600
10,305,500
6,628,900

บาท
บาท
บาท
บาท

12,192,700 บาท
30,481,800
6,096,400
12,192,700
12,192,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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(274) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ท่ี 5 ตําบลบางกุง้ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(275) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย บริเวณ หมู่ท่ี 4 ถึง หมู่ท่ี 3 บ้านท่าระบาด
ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความยาว 549 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(276) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน บริเวณวัดใหญ่บา้ นบ่อ หมู่ท่ี 3
ตําบลบา้ นบ่อ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 328 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(277) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดเทพรัตนาราม หมู่ท่ี 1
ตําบลสวนส้ม อําเภอบา้ นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 158 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(278) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3 ตําบลบางยาง
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 428 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(279) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณชุมชนบา้ นพันธุวงษ์
ตําบลบา้ นเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ความยาว 702 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,679,400 บาท

23,990,000
4,798,000
11,679,400
7,512,600

บาท
บาท
บาท
บาท
17,000,000 บาท

45,246,500
9,049,300
17,000,000
19,197,200

บาท
บาท
บาท
บาท

34,000,000 บาท
102,900,000
20,580,000
34,000,000
48,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท

418

(280) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองสุนขั หอน พื้นทีช่ มุ ชนวัดวิสุทธาราม หมู่ท่ี 4
ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 582 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(281) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองพระสทึง บริเวณตลาดสดเขาฉกรรจ์
อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ความยาว 315 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(282) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดแก่งคอย (ระยะ 4)
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความยาว 560 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(283) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดบ้านชุง้ (ระยะ 2) ตําบลเริงราง
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(284) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณหน้าอําเภอเสาไห้ อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ความยาว 508 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(285) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 5 ตําบลโคกหม้อ อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

26,000,000 บาท
70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,575,200 บาท

31,438,000
6,287,600
12,575,200
12,575,200

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

49,392,000
9,878,400
18,000,000
21,513,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,348,000 บาท

30,870,000
6,174,000
12,348,000
12,348,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

35,280,000
7,056,000
13,000,000
15,224,000

บาท
บาท
บาท
บาท

419

(286) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดชุง้ (ระยะที่ 2) ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(287) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าช้าง อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(288) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2 บ้านมอญ และ หมู่ท่ี 1
บ้านชีปะขาว ตําบลพระงาม อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(289) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1 ,หมู่ท่ี 5 ตําบลโรงช้าง
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 343 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(290) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณ หมู่ท่ี 1 บริเวณหน้าวัด
แจ้งพรหมนคร ตําบลต้นโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 359 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(291) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านวังปริง
ตําบลท่าพญา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ความยาว 684 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,113,200 บาท
27,783,000
5,556,600
11,113,200
11,113,200

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

11,164,300 บาท
22,932,000
4,586,400
11,164,300
7,181,300

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

34,398,000
6,879,600
12,000,000
15,518,400

บาท
บาท
บาท
บาท

14,255,000 บาท
35,637,500
7,127,500
14,255,000
14,255,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท

420

(292) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 4 บ้านบางขุด ตําบลประศุก
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 567 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(293) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 5 ตําบลวัดเกาะ อําเภอศรีสาํ โรง
จังหวัดสุโขทัย ความยาว 310 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(294) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 3-4 (หน้าวัดท่าเกย) ตําบลป่ ากุมเกาะ
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว 592 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(295) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณ หมู่ท่ี 1 ตําบลวังนํา้ ซับ
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 805 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(296) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดโลกาทิพยาราม ตําบลบา้ นกร่าง
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 230 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(297) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดบางซอ ตําบลบางตะเคียน
อําเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

21,000,000 บาท
57,330,000
11,466,000
21,000,000
24,864,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,473,900 บาท

25,622,000
5,124,400
12,473,900
8,023,700

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

47,628,000
9,525,600
18,000,000
20,102,400

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

55,566,000
11,113,200
21,000,000
23,452,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

39,690,000
7,938,000
14,000,000
17,752,000

บาท
บาท
บาท
บาท

421

(298) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านท่าม่วง หมู่ท่ี 1 ตําบลท่าม่วง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 590 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(299) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านท่างาม หมู่ท่ี 14 ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 303 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(300) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน หมู่ท่ี 3 ตําบลวังนํา้ ซับ
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 781 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(301) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองพุมดวง บริเวณวัดสุวรรณโกฎิ หมู่ท่ี 2
ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(302) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณ หมู่ท่ี 1 ตําบลกระเบื้อง
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 882 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(303) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณ หมู่ท่ี 10 ตําบลกระเบื้อง
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 780 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

13,000,000 บาท
35,280,000
7,056,000
13,000,000
15,224,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

37,044,000
7,408,800
13,000,000
16,635,200

บาท
บาท
บาท
บาท
21,000,000 บาท

55,566,000
11,113,200
21,000,000
23,452,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

52,920,000
10,584,000
20,000,000
22,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

52,920,000
10,584,000
20,000,000
22,336,000

บาท
บาท
บาท
บาท

422

(304) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล หมู่ท่ี 1 บ้านโพนครก ตําบลโพนครก
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 320 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(305) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ พอง (ระยะที่ 1) บริเวณบา้ นโนนสําราญ
หมู่ท่ี 8 และบา้ นสมสนุก หมู่ท่ี 14 ตําบลนากอก อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู ความยาว 330 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(306) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 2 ตําบลบางจัก อําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(307) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 3 (ใต้วดั สามประชุม)
ตําบลบางระกํา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 532 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(308) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย แนวเขือ่ นเทศบาลเดิม หมู่ท่ี 3
ตําบลอ่างแก้ว อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(309) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองแปดแก้ว หน้าวัดกลางราชครูธาราม
ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

10,734,900 บาท
22,050,000
4,410,000
10,734,900
6,905,100

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
16,000,000 บาท

44,100,000
8,820,000
16,000,000
19,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,881,900 บาท

26,460,000
5,292,000
12,881,900
8,286,100

บาท
บาท
บาท
บาท

9,017,300 บาท
18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

423

(310) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าชุมชนย่อยที่ 1 และที่ 2
(หมู่บา้ นนํา้ วน) เขตเทศบาลตําบลป่ าโมก อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
ความยาว 647 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(311) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยละโอง ระยะที่ 3 บ้านนาวัด ตําบลนาวัง
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(312) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 1 บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง
อําเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 435 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(313) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 3 ตําบลในเมือง อําเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(314) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 4 ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(315) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 3 บ้านสะพานหิน
ตําบลหาดทนง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 175 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

28,000,000 บาท
74,088,000
14,817,600
28,000,000
31,270,400

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,783,500 บาท

29,458,800
5,891,800
11,783,500
11,783,500

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท
11,289,600 บาท

28,224,000
5,644,800
11,289,600
11,289,600

บาท
บาท
บาท
บาท
9,017,300 บาท

18,522,000
3,704,400
9,017,300
5,800,300

บาท
บาท
บาท
บาท

424

(316) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 6 บ้านเกาะสวรรค์
ตําบลเกาะเทโพ อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 778 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(317) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านหนองกินเพล หมู่ท่ี 3,8 (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 825 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(318) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านทัน หมู่ท่ี 5 ตําบลธาตุนอ้ ย
อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 437 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(319) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณปากมูลน้อย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม)
บ้านท่ากกแห่ ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 528 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(320) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ เทศบาลหนองชาก ตําบลหนองชาก อําเภอบา้ นบึง
จังหวัดชลบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

26,000,000 บาท
68,796,000
13,759,200
26,000,000
29,036,800

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,000,000 บาท

42,336,000
8,467,200
15,000,000
18,868,800

บาท
บาท
บาท
บาท

26,000,000 บาท
70,560,000
14,112,000
26,000,000
30,448,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,734,900 บาท

22,050,000
4,410,000
10,734,900
6,905,100

บาท
บาท
บาท
บาท

425

(321) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ในเขตเทศบาลตําบลย่านตาขาว หมู่ท่ี 1 ตําบลย่านตาขาว เชื่อมต่อเขตเทศบาล
ตําบลควนโพธิ์ ตําบลควนโพธิ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(322) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยสอ บ้านห้วยสอ หมู่ท่ี 4 ตําบลโพรงจระเข ้
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(323) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สะแกกรัง (หน้าวัดชุมทรัพย์) หมู่ท่ี 1
ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 1,133 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(324) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองขา้ วเม่า พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ
โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตําบลขา้ วเม่า อําเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 180 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(325) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่านบ้านสนามคลี (ฝัง่ ขวา) หมู่ท่ี 8
ตําบลย่านยาว อําเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(326) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมสระนํา้ วังปลา (ระยะที่ 2) บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร ตําบลช้างใหญ่ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 176 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
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(327) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านรัตนวารี หมู่ท่ี 16 ตําบลพนมไพร
อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(328) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมู่ท่ี 1 ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(329) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บริเวณวัดทิพย์อกั ษร บ้านวังสะแกงใต้
หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองล่อง อําเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลําพูน
ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(330) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน พื้นทีช่ มุ ชนบา้ นคลองสําโรง หมู่ท่ี 5
ตําบลสวนส้ม อําเภอบา้ นแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 670 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(331) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านยางชุม หมู่ท่ี 7 ตําบลศรีณรงค์
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(332) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 2
ตําบลวังนํา้ ซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 800 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(333) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 8 ตําบลทับยา
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 940 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(334) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณลําห้วยตุงลุงไหลบรรจบกับแม่นาํ้ มูล
บ้านวังใหม่ หมู่ท่ี 9 - บ้านวังสะแบง ตําบลหนองแสงใหญ่ อําเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(335) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านด่านเกวียน หมู่ท่ี 1 ตําบลด่านเกวียน
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(336) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 6
ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(337) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราณบุรี บ้านฝัง่ ท่า หมู่ท่ี 5 ตําบลวังก์พง
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(338) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านชัยมงคล หมู่ท่ี 20 ตําบลนิคม
อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(339) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี 6 ตําบลย่านมัทรี
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(340) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองปะเหลียน พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ตําบลในควน อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ความยาว 700 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(341) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ลาว บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี 11 - บ้านด้ายท่าล ้อ
หมู่ท่ี 18 และบา้ นด้ายพัฒนา หมู่ท่ี 20 - บ้านด้ายกู่แก้ว ตําบลเวียงชัย
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ความยาว 2,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(342) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ปาว หน้าวัดใต้โพธิ์คาํ้ จากสะพาน คสล.
ไปทางทิศใต้ฝงั ่ ใต้ ตําบลกาฬสินธุ ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(343) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง หมู่ท่ี 2 บริเวณหลังทีท่ าํ การองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาน้อย ตําบลเขาน้อย อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ความยาว 240 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(344) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านวังกุ่ม หมู่ท่ี 5 ตําบลลุม่ ลําชี
อําเภอบา้ นเขว ้า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(345) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 3 ตําบลบางชะนี
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(346) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านศรีสุข หมู่ท่ี 5 ตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(347) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณหมู่ท่ี 5 ตําบลวังนํา้ คู ้
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(348) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าเสน อําเภอบา้ นลาด
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(349) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก ช่วงปากนํา้ ห้วยขอนแก่น หมู่ท่ี 6
ตําบลตาลเดีย่ ว อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(350) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 3 ตําบลบา้ นปง อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(351) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองราชกรูด หมู่ท่ี 3 ตําบลราชกรูด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(352) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านวังหิน หมู่ท่ี 6 บ้านวังหินพัฒนา
หมู่ท่ี 14 บ้านท่าเมล์ชยั หมู่ท่ี 11 ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ความยาว 2,150 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(353) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมห้วยขะยุง หัวสะพาน หมู่ท่ี 6 ตําบลโนนสัง
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว 715 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(354) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เลย บ้านธาตุ หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 14,
หมู่ท่ี 15 ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 1,300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(355) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองแม่กลอง หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 5 ตําบลนางตะเคียน
อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(356) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณหลังชุมชนวัดเพรียวถึง
สถานีดบั เพลิงเทศบาล ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(357) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณเทศบาลตําบลศรีประจันต์
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(358) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บ้านท่าเสีย่ ว - บ้านคันลึม หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ตําบลทรายมูล อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(359) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางแก้ว หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 7 ตําบลบา้ นอิฐ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(360) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี วัดลําชีศรีวนาราม หมู่ท่ี 5 ตําบลลําชี
อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 375 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(361) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุ หมู่ท่ี 6
ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความยาว 438 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(362) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สวีหนุ่ม บริเวณซอยท่าเรือ เทศบาลตําบลนาโพธิ์
ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ความยาว 540 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(363) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ อิง เชื่อมต่อแม่นาํ้ ลาว บ้านเวียงใต้ หมู่ท่ี 15
ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(364) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมนํา้ บังกอ บ้านท่าค้อ หมู่ท่ี 4 (ด้านหลังตลาด)
ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ความยาว 680 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(365) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านท่ากกแดง (ต่อด้านท้ายนํา้ )
(ติดกับสะพานขา้ ม อําเภอคําตากล ้า) ตําบลท่ากกแดง อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(366) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองวัดสัมพันธ์ บริเวณหน้าวัดสัมพันธ์ หมู่ท่ี 1
ตําบลสัมพันธ์ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(367) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 10 ตําบลบา้ นป้ อม
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 321 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(368) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 9 บ้านย่านขาด ตําบลพรหมพิราม
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(369) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองป่ าแก่ บริเวณมัสยิดบ้านป่ าแก่ตก
ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ความยาว 550 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(370) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี (ระยะที่ 2) บ้านท่างาม หมู่ท่ี 14
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(371) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านดอนขะยอม หมู่ท่ี 4 ตําบลสงเปื อย
อําเภอคําเขือ่ นแก้ว จังหวัดยโสธร ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(372) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ยาม บ้านอากาศ หมู่ท่ี 3 ตําบลอากาศ
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,029 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(373) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดใหญ่ ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(374) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดสําเภาทอง ตําบลบางตะเคียน
อําเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(375) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นาํ้ มูล หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 1
(ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(376) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านปากเปลือย หมู่ท่ี 7 (ช่วงที่ 2)
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 500 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(377) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองขลุง ตําบลขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ความยาว 340 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(378) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4 ตําบลพันลาน
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(379) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยวม บริเวณเหนือสะพาน วัดสุพรรณรังษี
เทศบาลตําบลแม่สะเรียง อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(380) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านท่าสะอาด หมู่ท่ี 8 ตําบลพนมไพร
อําเภอพนมไพร (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 650 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(381) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ (บริเวณ
อนุเสาวรียค์ รูบาศรีวชิ ยั ) บ้านสันริมปิ ง หมู่ท่ี 6 ตําบลริมปิ ง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(382) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน หน้าวัดเดิมบาง (คงคาราม)
ตําบลเดิมบาง อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 300 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(383) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 3 บ้านพลู ตําบลพระงาม
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(384) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นาํ้ มูล บ้านท่ากกแห่
(ต่อเนื่องเขือ่ นมูลน้อยเดิม) ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(385) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แควน้อย (ช่วงที่ 2) หมู่ท่ี 2 ตําบลกลอนโด
อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(386) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ พรม บ้านบุ่งสิบสี่ หมู่ท่ี 4 ตําบลโนนทอง
อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(387) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ กก ช่วงเทศบาลตําบลแม่ยาว บ้านริมกก
หมู่ท่ี 4 - สะพานริมกก ตําบลแม่ยาว, บ้านดอยฮาง ตําบลดอยฮาง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(388) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านท่าพันโฮง หมู่ท่ี 14 ตําบลนาทม
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ความยาว 580 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(389) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมเหนือนํา้ )
ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(390) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองเหล ระหว่างหมู่ท่ี 3 บ้านในเหล กับหมู่ท่ี 2
บ้านปากเหล ตําบลเหล อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ความยาว 2,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(391) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองกะเปอร์ (ทัง้ 2 ฝัง่ ) ตําบลกะเปอร์
อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ความยาว 1,100 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(392) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบา้ นบน ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,400,000 บาท
97,000,000
19,400,000
38,800,000
38,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
18,000,000 บาท

90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

437

(393) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลําโดมใหญ่ บ้านนาเยีย บริเวณวังปลาพญายาง
หมู่ท่ี 3 และท่าแข่งเรือ หมู่ท่ี 2 ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(394) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี บ้านท่าคอย หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าคอย
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (บริเวณวัดท่าคอย) ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(395) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณหมู่ท่ี 3- หมู่ท่ี 4 ตําบลหัวรอ
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 730 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(396) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านท่าพุทรา หมู่ท่ี 2 ตําบลกะฮาด
อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(397) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ หลังสวน ถนนเลียบแม่นาํ้ หลังสวน บ้านด่าน
ตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว 485 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(398) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ลพบุรี บริเวณวัดทอง ตําบลขวัญเมือง
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 195 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
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(399) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเหนือนํา้ )
ตําบลหนองหัวช้าง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 565 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(400) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 3, 5 บ้านย่านยาว ตําบลนํา้ รัด
อําเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(401) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บริเวณวัดบ้านดอนกลอย หมู่ท่ี 8
ตําบลค้อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(402) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เลย บ้านฟากเลย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิมไปท้ายนํา้ )
ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 1,160 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(403) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านนาปราบ หมู่ท่ี 3 ตําบลนายาง
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ความยาว 1,120 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(404) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ พุง บ้านนํา้ พุงสามัคคี หมู่ท่ี 6 ตําบลเต่างอย
อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(405) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดท่าเจริญ หมู่ท่ี 3
ตําบลบางใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(406) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ และปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ แม่นาํ้ มูลบา้ นทัพไท
(ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ระยะที่ 3 ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(407) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 6 ตําบลประศุก
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(408) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านป่ าแก หมู่ท่ี 1 เทศบาลตําบลริมปิ ง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(409) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ยาม หมู่ท่ี 19 ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย
(ฝัง่ ตรงขา้ ม) จังหวัดสกลนคร ความยาว 772 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(410) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดโบสถ์ดอนลําแพน หมู่ท่ี 12
ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 450 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(411) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณบา้ นโพสะ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 2
ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 740 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(412) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง บริเวณ หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4
บ้านหัวหิน ตําบลนครชุมน์ อําเภอบา้ นโป่ ง จังหวัดราชบุรี ความยาว 800 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(413) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ท่ี 3 ตําบลบา้ นกุ่ม
อําเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(414) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก หมู่ท่ี 3 ตําบลชอนไพร
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(415) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองทราย บริเวณศูนย์ราชการ ตําบลเกาะลันตา
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(416) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านเกาะสามสิบ หมู่ท่ี 4 ตําบลแสนตอ
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(417) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ พอง บ้านบึงสวางค์ หมู่ท่ี 5 (ช่วงที่ 2)
ตําบลบึงเนียม อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ความยาว 400 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(418) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ จันทบุรี บริเวณสะพานตรีรตั น์
ถึงสะพานภิญญสาสน์ ตําบลจันทนิมติ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ความยาว 777 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(419) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ
ศาลเจ้าตระกูลซิ้ม หมู่ท่ี 1 ตําบลบางสวน อําเภอบางคล ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(420) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดพระยาตาก หมู่ท่ี 4
ตําบลบา้ นกล ้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(421) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตรัง ณ บ้านป่ าหมาก ตําบลนาตาล่วง
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(422) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านแม่สลิด หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่สลิด
อําเภอบา้ นตาก จังหวัดตาก ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(423) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านปากยาม หมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่อง
เขือ่ นเดิม) ตําบลสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ความยาว 365 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(424) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 8 ตําบลโคกหม้อ อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(425) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปากพนัง บริเวณวัดมุกขธาราราม
(วัดปากบางท่าพญา) หมู่ท่ี 8 ตําบลบา้ นเพิง อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(426) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านสบยาว หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าวังผา
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(427) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ สงคราม บ้านท่าเรือ หมู่ท่ี 8 (ต่อด้านท้ายนํา้ )
ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(428) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปราจีนบุรี บริเวณหมู่ท่ี 2 ตําบลบา้ นทาม
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
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(429) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางบาล หมู่ท่ี 2 ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(430) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 1 ตําบลนาปรัง อําเภอปง
จังหวัดพะเยา ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(431) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ บางปะกง หมู่ท่ี 11 บ้านสามพอก
ตําบลบางแตน อําเภอบา้ นสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(432) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 12 และ หมู่ท่ี 16
ตําบลบา้ นโคก อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(433) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านวังหว ้า หมู่ท่ี 6 ตําบลท่าขอนยาง
อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(434) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 10 ตําบลหัวเมือง
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(435) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านคุง้ สะอาด หมู่ท่ี 5 ตําบลนาเลิง
อําเภอเสลภูมิ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 650 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(436) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านแสงน้อย หมู่ท่ี 7
ตําบลนาคําใหญ่ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 1,000 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(437) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปิ ง บ้านท่าปุยตก หมู่ท่ี 5 ตําบลย่านรี
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(438) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เลย หน้าเทศบาลเมืองเลย (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม
ไปเหนือนํา้ ) ตําบลกุดป่ อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ความยาว 915 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(439) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองตะเครียะ หมู่ท่ี 1 ตําบลตะเครียะ
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 370 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(440) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ
หน้าทีว่ า่ การอําเภอบางคนที หมู่ท่ี 6 ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 165 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
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(441) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าจีน บริเวณชุมชนท่าใหม่ ถึงหลัง
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตําบลตลาดกระทุ่มแบน อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 720 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(442) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองพระสทึง บริเวณวัดวังสมบูรณ์
ตําบลวังสมบูรณ์ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(443) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 6 - หมู่ท่ี 7 ตําบลถอนสมอ
อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 335 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(444) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าคอย บริเวณวัดท่ากุ่ม ตําบลหนองสาหร่าย
อําเภอดอนเจดีย ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 350 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(445) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพ บ้านหนองเรือ
หมู่ท่ี 8 บ้านยางขามเฒ่า ตําบลหนองเรือ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(446) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ พอง บริเวณบา้ นโนนสําราญ หมู่ท่ี 8 และ
บ้านสมสนุก หมู่ท่ี 14 (ระยะที่ 2) ตําบลนากอก อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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(447) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณบา้ นโพสะ หมู่ท่ี 3
ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 298 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(448) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 1 ตําบลหาดทนง
อําเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(449) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล บริเวณเหล่ากาชาดฯ ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(450) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หน้าวัดกําแพง หมู่ท่ี 3 ตําบลหลักฟ้ า
อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(451) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ มูล (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) บ้านดงเค็ง หมู่ท่ี 6
บ้านดง หมู่ท่ี 2 ตําบลกุดขาคีม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
ความยาว 900 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(452) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองศก หมู่ท่ี 4 ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
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(453) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ยม หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 7 ตําบลปากแคว
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว 1,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(454) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 1 บ้านท้องคุง้ เหนือ ตําบลท่าขา้ ม
อําเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี ความยาว 250 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(455) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองบางใหญ่ พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดบางใหญ่ หมู่ท่ี 13 ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 570 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(456) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ วัง บ้านแม่เชียงรายลุม่ หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(457) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านงิ้ว หมู่ท่ี 5 ตําบลธงธานี อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว 600 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(458) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมลํานํา้ ท่ามะนาว หน้าวัดวังจิก ตําบลวังลึก
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
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44,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,800,000 บาท

34,000,000
6,800,000
13,600,000
13,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,000,000 บาท
45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,000,000 บาท

30,000,000 บาท
6,000,000 บาท
24,000,000 บาท
10,800,000 บาท
54,000,000
10,800,000
21,600,000
21,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,000,000 บาท

40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(459) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ปาย บริเวณศูนย์บริการและ
พัฒนาลุม่ นํา้ ปายตามพระราชดําริ (ต่อเนื่องงบประมาณปี 2559) หมู่ท่ี 5
ตําบลผาบ่อง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ความยาว 1,000 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(460) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก วัดสนธิกรประชาราม หมู่ท่ี 3
ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความยาว 185 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(461) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี บ้านคําไฮ ตําบลธาตุนอ้ ย อําเภอเขือ่ งใน
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 950 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(462) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณสํานักปฏิบตั ธิ รรมแห่งที่ 2
(ระยะที่ 2) บ้านโลงใต้ หมู่ท่ี 6 ตําบลโคกสลุด อําเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(463) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน หมู่ท่ี 6 ตําบลฆะมัง อําเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร ความยาว 300 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(464) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านย่านยาว
ตําบลโคกสลุด อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
15,000,000 บาท
75,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000 บาท
48,000,000
9,600,000
19,200,000
19,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,800,000 บาท

39,000,000
7,800,000
15,600,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,713,500 บาท

73,567,500
14,713,500
29,427,000
29,427,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(465) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 4
ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(466) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ แม่กลอง หมู่ท่ี 2 - หมู่ท่ี 3 ตําบลพงตึก
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(467) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ชี วัดบ้านท่ากลาง หมู่ท่ี 7 ตําบลเจ้าท่า
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ ความยาว 290 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(468) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ จันทบุรี บริเวณสะพานตรีรตั น์
ถึงสะพานมหาราช ตําบลจันทนิมติ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ความยาว 675 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(469) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น้อย หมู่ท่ี 3 - หมู่ท่ี 2 ตําบลแพรกศรีราชา
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(470) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา หมู่ท่ี 5 - หมู่ท่ี 9 ตําบลท่าชัย
อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ความยาว 500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,000,000 บาท

70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,500,000 บาท
67,500,000
13,500,000
27,000,000
27,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
13,000,000 บาท

65,000,000
13,000,000
26,000,000
26,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(471) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าตะเภา ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ความยาว 480 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(472) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตํา๋ ตําบลแม่ตาํ ๋ อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(473) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ตรัง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ณ หมู่ท่ี 10
ตําบลท่าสะบา้ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ความยาว 700 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(474) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3,
หมู่ท่ี 6 และ หมู่ท่ี 7 ตําบลบางแขม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ความยาว 3,500 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(475) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ท่าคอย บริเวณวัดคลองชะโด ตําบลวังหว ้า
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 210 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(476) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก บริเวณวัดทองพุ่มพวง พร้อมปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์ (ต่อเนื่องเขือ่ นเดิม) ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี ความยาว 115 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,600,000 บาท
58,000,000
11,600,000
23,200,000
23,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,000,000 บาท

30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,800,000 บาท

49,000,000
9,800,000
19,600,000
19,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

21,000,000 บาท
105,000,000
21,000,000
42,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(477) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสวนมะม่วง หมู่ท่ี 4
ตําบลบา้ นงิ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 148 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(478) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี บ้านท่าซิก หมู่ท่ี 6 ตําบลท่าคอย
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 450 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(479) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณวัดสองพีน่ อ้ ง หมู่ท่ี 2
ตําบลบา้ นงิ้ว อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 257 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(480) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าไม้รวก อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 680 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(481) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี (ระยะที่ 2) หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าเสน
อําเภอบา้ นลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(482) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดโพธิ์เลือ่ น หมู่ท่ี 1
ตําบลบา้ นกระแชง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 331 เมตร
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,600,000 บาท
23,000,000 บาท
4,600,000 บาท
18,400,000 บาท
7,700,000 บาท
38,500,000
7,700,000
15,400,000
15,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,800,000 บาท

39,000,000
7,800,000
15,600,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,600,000 บาท

63,000,000
12,600,000
25,200,000
25,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,800,000 บาท

39,000,000
7,800,000
15,600,000
15,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
50,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(483) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองนาเตย (ระยะที่ 2) หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 4
ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ความยาว 360 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(484) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ คสล.เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ท่ี 8 ตําบลบางแขม
เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 5 ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ความยาว 1,800 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(485) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ป่ าสัก ต่อจากสะพานร่วมใจพัฒนาไปทาง
ทิศใต้ถนนพิทกั ษ์ เทศบาลเมืองหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(486) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ น่าน บ้านปากคลองเกตุ หมู่ท่ี 6 ตําบลงิ้วราย
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ความยาว 100 เมตร 1 แห่ง
(487) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองโพงพาง พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บริเวณ
วัดอมรวดี หมู่ท่ี 4 ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ความยาว 106 เมตร 1 แห่ง
(488) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 5 ตําบลท่าเสน อําเภอบา้ นลาด
จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
(489) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมคลองผีหลอก พร้อมปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณวัดเจริญรัตนาราม หมู่ท่ี 6 ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 143 เมตร 1 แห่ง
(490) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ ขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าวังพร้าว
อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง
(491) เขือ่ นป้ องกันตลิง่ ริมแม่นาํ้ เพชรบุรี หมู่ท่ี 5 ตําบลท่าเสน (จุดที่ 2)
อําเภอบา้ นลาด จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง

5,200,000 บาท
26,000,000 บาท
5,200,000 บาท
20,800,000 บาท

11,000,000 บาท
55,000,000
11,000,000
22,000,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
13,000,000 บาท

10,500,000 บาท
14,000,000 บาท

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,500,000 บาท
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3,050,373,100 บาท
8.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้ องกันนํ้ าท่วมพื้นที่ชมุ ชน
8.11.2.1 วัตถุประสงค์
พื้นที่เมือง ชุมชน และพื้นที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและนํา้ ท่วม
8.11.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
พื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่ท่มี ปี ญั หานํา้ ท่วมรุนแรงและเกิดขึ้นเป็ นประจํา
8.11.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)
21,864,169,300 บาท
8.11.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
21,864,169,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นที่ชมุ ชน

งบดําเนิ นงาน
11.0326
11.0326

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,039.3405
3,039.3405
-

รวม
3,050.3731
3,050.3731

8.11.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ไร่
187,779
34,636
35,000
35,000
35,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รบั การป้ องกันและลดผลกระทบ
จากปัญหาอุทกภัยและนํา้ ท่วม
( 50,461 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การก่อสร้างเพือ่
100
100
100
100
100
ป้ องกันอุทกภัยและนํา้ ท่วม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามหลักวิศวกรรม
( 100 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9,035.6984 3,050.3731 3,211.0326 3,211.0326 3,211.0326
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9,035.6984 3,050.3731 3,211.0326 3,211.0326 3,211.0326
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
22.0652
11.0326
11.0326
11.0326
11.0326
- งบลงทุน
ล ้านบาท
9,013.6332 3,039.3405 3,200.0000 3,200.0000 3,200.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันนํ้ าท่วมพื้นที่ชุมชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
(1.1) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโพนางดําตก
ระยะที่ 3 อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(1.2) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนบางมูลนาก
ระยะที่ 3 อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(1.3) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสว่างอารมณ์
ระยะที่ 1 อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

3,050,373,100 บาท
11,032,600
11,032,600
370,800
830,700
7,576,100
181,100
139,300
777,700
922,900
163,400
22,200
48,400
3,039,340,500
3,039,340,500
3,039,340,500
91,495,100
58,069,900

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

3,780,000 บาท
9,450,000
1,890,000
3,780,000
3,780,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,800,000 บาท

7,000,000
1,400,000
2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,800,000 บาท

7,000,000
1,400,000
2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.4) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสรรพยา
ระยะที่ 3 อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(1.5) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนเมืองอํานาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.6) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.7) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนกําเนิดนพคุณ
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.8) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเชียงราย
ระยะที่ 3 จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.9) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

3,640,000 บาท
9,100,000
1,820,000
3,640,000
3,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,716,500 บาท

6,791,300
1,358,300
2,716,500
2,716,500

บาท
บาท
บาท
บาท
2,346,100 บาท

5,865,300
1,173,100
2,346,100
2,346,100

บาท
บาท
บาท
บาท
3,457,400 บาท

8,643,500
1,728,700
3,457,400
3,457,400

บาท
บาท
บาท
บาท
2,037,400 บาท

5,093,500
1,018,700
2,037,400
2,037,400

บาท
บาท
บาท
บาท
3,580,900 บาท

8,952,300
1,790,500
3,580,900
3,580,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.10) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนอินทร์บรุ ี
ระยะที่ 5 อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.11) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนบา้ นกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.12) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.13) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมือง
สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(1.14) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.15) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนพยุหะ
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ส่วนทีเ่ หลือและซ่อมแซมบูรณะ
ส่วนทีช่ าํ รุดบกพร่อง) 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,827,800 บาท
9,569,500
1,913,900
3,827,800
3,827,800

บาท
บาท
บาท
บาท
3,704,400 บาท

9,261,000
1,852,200
3,704,400
3,704,400

บาท
บาท
บาท
บาท
3,087,000 บาท

7,717,500
1,543,500
3,087,000
3,087,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,457,400 บาท

8,643,500
1,728,700
3,457,400
3,457,400

บาท
บาท
บาท
บาท
1,050,000 บาท

5,250,000
1,050,000
2,100,000
2,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

490,000 บาท
2,450,000
490,000
980,000
980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.16) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.17) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนศรีมหาโพธิ
ระยะที่ 2 อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.18) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโผงเผง
ระยะที่ 3 อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.19) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโผงเผง
ระยะที่ 4 อําเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.20) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองชัยภูมิ
ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.21) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโกรกพระ
ระยะที่ 2 อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,330,000 บาท
6,650,000
1,330,000
2,660,000
2,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,295,000 บาท

6,475,000
1,295,000
2,590,000
2,590,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,540,000 บาท

7,700,000
1,540,000
3,080,000
3,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,960,000 บาท

9,800,000
1,960,000
3,920,000
3,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,960,000 บาท

9,800,000
1,960,000
3,920,000
3,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,960,000 บาท

9,800,000
1,960,000
3,920,000
3,920,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.22) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนวิเศษไชยชาญ
ระยะที่ 2 อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.23) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเชียงราย
ระยะที่ 4 จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.24) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนเมืองเลย ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.25) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองอุทยั ธานี
ระยะที่ 5 จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 1
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนไร่ขงิ ระยะที่ 1
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

1,750,000 บาท
8,750,000
1,750,000
3,500,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,050,000 บาท

5,250,000
1,050,000
2,100,000
2,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,050,000 บาท

5,250,000
1,050,000
2,100,000
2,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,400,000 บาท

7,000,000
1,400,000
2,800,000
2,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,900,000 บาท

12,250,000
2,450,000
4,900,000
4,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,620,000 บาท

11,550,000
2,310,000
4,620,000
4,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสุไหงโกลก
อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนเมืองสุรนิ ทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นที่
ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองน่าน ระยะที่ 3
จังหวัดน่าน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,320,000 บาท
13,300,000
2,660,000
5,320,000
5,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,445,200 บาท

11,113,000
2,222,600
4,445,200
4,445,200

บาท
บาท
บาท
บาท
2,100,000 บาท

10,500,000
2,100,000
4,200,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,590,000 บาท

12,950,000
2,590,000
5,180,000
5,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,240,000 บาท

11,200,000
2,240,000
4,480,000
4,480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,450,000 บาท

12,250,000
2,450,000
4,900,000
4,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนไร่ขงิ ระยะที่ 2
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนนํา้ ตาล ตําบลนํา้ ตาล
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา
(1) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,450,000 บาท
12,250,000
2,450,000
4,900,000
4,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,310,000 บาท

11,550,000
2,310,000
4,620,000
4,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
102,000,000 บาท
14,000,000 บาท

35,000,000
7,000,000
14,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,000,000 บาท

30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดระนอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดตราด 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
พื้นทีช่ มุ ชน จังหวัดสตูล 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
และระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนลุม่ นํา้ ภาคเหนือ
ระยะที่ 1 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
และระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนลุม่ นํา้ ภาคกลาง
ระยะที่ 1 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
และระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนลุม่ นํา้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท
30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000,000 บาท
40,000,000
8,000,000
16,000,000
16,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท
30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
และระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนลุม่ นํา้ ภาคใต้
ระยะที่ 1 1 รายการ
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเทศบาลตําบลบา้ นแหลม
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนศรีสาํ โรง อําเภอศรีสาํ โรง
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,000,000 บาท
30,000,000
6,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,845,845,400 บาท
5,000,000 บาท

226,520,000
54,600,000
79,170,000
72,750,000
5,000,000
15,000,000

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

291,442,300
63,375,000
81,893,800
106,173,500
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

270,025,000
54,600,000
69,170,000
106,255,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

334,940,000
68,250,000
88,962,400
107,727,600
50,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนศรีราชา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนท่างาม ระยะที่ 2 อําเภออินทร์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนป่ าตอง อําเภอกระทู ้ จังหวัดภูเก็ต
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

24,244,500 บาท
285,229,000
58,500,000
74,825,000
111,904,000
24,244,500
15,755,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,000,000 บาท

161,840,000
39,000,000
64,837,500
38,002,500
5,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,000,000 บาท

284,358,000
58,500,000
84,825,000
121,033,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

263,500,000
54,600,000
69,170,000
99,730,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,609,500 บาท

398,990,000
81,900,000
102,547,300
114,542,700
2,609,500
97,390,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองภูเก็ต อําเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเทศบาลตําบลห้วยยอด และ
ชุมชนต่อเนื่อง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(12) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนบางนํา้ เชี่ยว ระยะที่ 3
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนป่ าโมก อําเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนอ้อมใหญ่ ระยะที่ 1
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,330,700 บาท
517,600,000
107,250,000
125,512,400
184,837,600
4,330,700
95,669,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

150,000,000
30,225,000
50,249,100
59,525,900
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
55,471,000 บาท

179,300,000
36,000,000
48,510,000
55,471,000
39,319,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
101,436,400 บาท

269,300,000
54,000,000
75,730,000
101,436,400
38,133,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
131,456,700 บาท

349,000,000
70,000,000
77,016,700
131,456,700
70,526,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโพนางดําตก ระยะที่ 3
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนบางมูลนาก ระยะที่ 3
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสว่างอารมณ์ ระยะที่ 1
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนไร่ขงิ ระยะที่ 1 อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

101,387,400 บาท
269,170,000
54,000,000
58,540,000
101,387,400
55,242,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,756,400 บาท

197,970,000
40,000,000
57,500,000
3,756,400
96,713,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
77,844,000 บาท

199,600,000
40,000,000
57,850,000
77,844,000
23,906,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
124,074,000 บาท

329,400,000
66,000,000
90,950,000
124,074,000
48,376,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
84,366,000 บาท

372,202,900
76,000,000
84,216,700
84,366,000
127,620,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสว่างแดนดิน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนแม่ฟ้าหลวง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนสรรพยา ระยะที่ 3 อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 3
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมือง
อํานาจเจริญ ระยะที่ 1 จังหวัดอํานาจเจริญ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

25,349,200 บาท
54,650,000
11,000,000
13,160,000
25,349,200
5,140,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
40,377,500 บาท

91,470,000
18,490,000
25,007,500
40,377,500
7,595,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
97,677,200 บาท

259,320,000
52,000,000
62,996,700
97,677,200
46,646,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
38,150,900 บาท

269,300,000
54,000,000
59,390,000
38,150,900
117,759,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
57,493,400 บาท

194,040,000
38,808,000
57,493,400
97,738,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโผงเผง ระยะที่ 2 อําเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมือง
สุรนิ ทร์ ระยะที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนกันตัง
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(28) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนบา้ นกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเลย
ระยะที่ 1 จังหวัดเลย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

55,402,700 บาท
186,984,000
37,396,800
55,402,700
94,184,500

บาท
บาท
บาท
บาท
83,084,400 บาท

317,520,000
63,504,000
83,084,400
170,931,600

บาท
บาท
บาท
บาท
45,378,800 บาท

167,580,000
33,516,000
45,378,800
88,685,200

บาท
บาท
บาท
บาท
64,237,000 บาท

264,600,000
52,920,000
64,237,000
147,443,000

บาท
บาท
บาท
บาท
69,148,800 บาท

246,960,000
49,392,000
69,148,800
128,419,200

บาท
บาท
บาท
บาท
42,865,200 บาท

132,300,000
26,460,000
42,865,200
62,974,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(31) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโพธิ์ทอง ระยะที่ 2 อําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(32) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(34) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 3
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 4
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนอ่างศิลา
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

90,008,100 บาท
343,980,000
68,796,000
90,008,100
185,175,900

บาท
บาท
บาท
บาท
56,740,000 บาท

220,500,000
44,100,000
56,740,000
119,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
64,148,800 บาท

246,960,000
49,392,000
64,148,800
133,419,200

บาท
บาท
บาท
บาท
42,151,800 บาท

145,530,000
29,106,000
42,151,800
74,272,200

บาท
บาท
บาท
บาท
29,181,000 บาท

97,461,000
19,492,200
29,181,000
48,787,800

บาท
บาท
บาท
บาท
66,929,100 บาท

255,780,000
51,156,000
66,929,100
137,694,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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(37) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนอินทร์บรุ ี ระยะที่ 5
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(38) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมือง
กาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(39) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนพยุหะ อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ (ส่วนทีเ่ หลือและซ่อมแซมบูรณะส่วนทีช่ าํ รุดบกพร่อง)
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(40) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนแม่สอด
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(41) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนบ่อผุด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(42) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนทุ่งสง
ระยะที่ 1 อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

71,544,900 บาท
273,420,000
54,684,000
71,544,900
147,191,100

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000 บาท
70,000,000
14,000,000
28,000,000
28,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
74,000,000 บาท

370,000,000
74,000,000
148,000,000
148,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
64,000,000 บาท

320,000,000
64,000,000
128,000,000
128,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(43) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองน่าน ระยะที่ 3 จังหวัดน่าน
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนควนขนุน
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนศรีมหาโพธิ ระยะที่ 2
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(46) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโผงเผง ระยะที่ 3 อําเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโผงเผง ระยะที่ 4 อําเภอป่ าโมก
จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

70,000,000 บาท
350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,000,000 บาท

190,000,000
38,000,000
76,000,000
76,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
37,000,000 บาท

185,000,000
37,000,000
74,000,000
74,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
44,000,000 บาท

220,000,000
44,000,000
88,000,000
88,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
56,000,000 บาท

280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
56,000,000 บาท

280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(49) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนโกรกพระ ระยะที่ 2
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนไร่ขงิ ระยะที่ 2 อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนวิเศษไชยชาญ ระยะที่ 2
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 4
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนนํา้ ตาล ตําบลนํา้ ตาล
อําเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) ก่อสร้างระบบระบายนํา้ หลักเพือ่ บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองเลย
ระยะที่ 2 จังหวัดเลย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

56,000,000 บาท
280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
70,000,000 บาท

350,000,000
70,000,000
140,000,000
140,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
50,000,000 บาท

250,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
66,000,000 บาท

330,000,000
66,000,000
132,000,000
132,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(55) ก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมพื้นทีช่ มุ ชนเมืองอุทยั ธานี ระยะที่ 5
จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

40,000,000 บาท
200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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202,000,000 บาท
8.11.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มนํ้ า
8.11.3.1 วัตถุประสงค์
1. กําหนดระดับความเสีย่ งอุทกภัยของพื้นที่ในระดับลุม่ นํา้ และระดับจังหวัด
ั
2. จัดทําแผนหลักการป้ องกันและบรรเทาอุทกภ้ยของพื
้นที่ในระดับลุม่ นํา้ และจังหวัด และผังระบบการระบายนํา้
ลุม่ นํา้ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
3. จัดทําผังระบบการระบายนํา้ ผังการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ และผังระบบโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละจังหวัดให้สอดคล ้อง
กับการจัดทําแผนหลักการป้ องกันและบรรเทาอุทกภัย
4. กําหนดมาตรการทางผังเมืองเพือ่ ปัองกันและบรรเทาอุทกภัย ทัง้ มาตรการใช้สง่ิ ก่อสร้างและไม่ใช้สง่ิ ก่อสร้าง
อย่างเป็ นระบบที่สมั พันธ์กนั ทัง้ พื้นที่จงั หวัดและพื้นที่ลมุ่ นํา้
5. จัดทําโครงการการปรับปรุงระบบการป้ องกันนํา้ ท่วม การบรรเทาอุทกภัย การระบายนํา้ และการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ
ของพื้นที่จงั หวัด
8.11.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
บริเวณ 25 ลุม่ นํา้
8.11.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
352,000,000 บาท
8.11.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
352,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. วางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุม่ นํา้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
202.0000
202.0000

รวม
202.0000
202.0000

8.11.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ลุม่ นํา้
เชิงปริมาณ : จํานวนผังป้ องกันและบรรเทาอุทกภัย
5
6
ลุม่ นํา้ ที่มกี ารจัดทํา
(5)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผังนโยบายที่คาํ นึงถึงการป้ องกันและ
100
100
บรรเทาปัญหานํา้ ท่วมอย่างเป็ นระบบทัง้ ลุม่ นํา้ และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง
( 100 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
202.0000
150.0000
150.0000
202.0000
150.0000
202.0000
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุม่ นํ้ า
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ ป่ าสัก 1 ลุม่ นํา้
(2) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ ปิ ง 1 ลุม่ นํา้
(3) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ มูล 1 ลุม่ นํา้
(4) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ ชี 1 ลุม่ นํา้
(5) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ โขง 1 ลุม่ นํา้
(6) วางผังการระบายนํา้ จังหวัดในลุม่ นํา้ กก 1 ลุม่ นํา้

202,000,000 บาท
202,000,000
202,000,000
22,000,000
35,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
241,162,880,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562
254,882,593,600 บาท
1. วิสยั ทัศน์
ท้องถิน่ เข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็ นสุข
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภททุกระดับ ให้ร่วมขับเคลือ่ น
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขในระดับ
พื้นทีใ่ ห้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สมบูรณ์ ด้วยธรรมาภิบาลทีท่ กุ ภาคส่วนของประเทศให้การยอมรับเชื่อมัน่
และมีภาพลักษณ์ทด่ี ใี นระดับนานาชาติ
2. สร้างสรรค์มาตรการ มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาท้องถิน่
ร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี ด้วยนวัตกรรมสร้างคุณค่าองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีแห่งยุคดิจทิ ลั
พร้อมระบบการให้คาํ ปรึกษา แนะนํา การประสาน และการสนับสนุนด้วยความเชี่ยวชาญ
ทางการส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และการบริหารจัดการในระดับสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการบริการสาธารณะของท้องถิน่
ด้วยมาตรฐานการจัดการระดับสากล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในทุกประเภททุกระดับให้มคี วามมันคง
่ และยัง่ ยืน
เป็ นฐานการขับเคลือ่ นท้องถิน่ ทีเ่ ชื่อมโยงกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม
และความสมดุลในการพัฒนาของท้องถิน่ กับความจําเป็ นในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว
4. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทุกประเภททุกระดับให้มปี ริมาณและสมรรถนะทีเ่ พียงพอและสอดคล้องกับความจําเป็ น
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์และการรองรับภารกิจ การบริการประชาชน และการพัฒนาสู่การเปลีย่ นแปลง
5. พัฒนาองค์กรให้มสี มรรถนะสูง ทันสมัย เป็ นองค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู ้ และองค์กร
แห่งความสุข ด้วยคุณภาพการบริหารจัดการในระดับสากล และวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหารจัดการทีด่ ี และมีความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประชาชนได้รบั บริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีความเข้มแข็ง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Local Performance
Assessment : LPA)
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม
องค์ความรู ้ การแนะนํา ให้คาํ ปรึกษา
ในการปฏิบตั ิงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
241,162.8808 254,923.1536
2,277.0246
2,364.3446
241,162.8808 254,882.5936
2,277.0246
2,364.3446
40.5600
40.5600
-

ปี 2565
2,383.4096
2,383.4096
-

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

-

80

80

80

80

ร้อยละ

80

-

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

241,162.8808
-

254,882.5936
40.5600
40.5600

2,277.0246
-

2,364.3446
-

2,383.4096
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน

1,360,539,100 บาท
682,232,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

682,232,600 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

112,518,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมันคงของสถาบั
่
นหลักของชาติ
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาการศึกษาเพือ่ ความยัง่ ยืน
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

4,507,500 บาท
9,204,800 บาท
98,805,700 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

252,727,303,900 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง
แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิง่ แวดล ้อม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

5,909,200
365,040,000
11,092,000
8,543,200
252,307,805,500
28,914,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
3
3
3

ปี 2562
9.5485
9.5485
9.5485

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
1.8378
1.8378
1.8378

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2565- จบ งบประมาณ
-

-

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 9,548,500 บาท

-

-

480

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คง
ของสถาบันหลักของชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาการศึกษา
เพือ่ ความยัง่ ยืน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
5. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารราชการท้องถิน่
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ
บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของภาค
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวฒั นธรรม
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ
การท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,282.4563
703.7129
1,282.4563
78.0828
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
223.5789 252,672.8455
-

รวม
254,882.5936
1,360.5391

541.4971

140.7355

-

-

682.2326

541.4971

140.7355

-

-

682.2326

4.5075

-

-

-

4.5075

4.5075

-

-

-

4.5075

9.2048

-

-

-

9.2048

9.2048

-

-

-

9.2048

21.2783

77.5274

-

-

98.8057

21.2783

77.5274

-

-

98.8057

5.9092

-

-

-

5.9092

-

5.9092

-

-

-

5.9092

-

-

-

365.0400
178.2900

-

365.0400
178.2900

-

-

-

76.5000

-

76.5000

-

-

-

65.2500

-

65.2500

-

-

-

45.0000

-

45.0000

-
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทัว่ ถึง
โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และการจัดการมลพิษ
และสิง่ แวดล้อม
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
10. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1 : โครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการนํา้ อย่างบูรณาการ
โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคม
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
5.7760

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
5.3160
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
11.0920

-

-

5.7760

5.3160

-

-

5.3160

8.5432

-

-

-

8.5432

8.5432

-

-

-

8.5432

-

-

252,307.8055

-

252,307.8055

-

-

-

857.7074

-

857.7074

-

-

-

3,446.3716

-

3,446.3716

-

-

-

7,486.0488

-

7,486.0488

-

-

-

65,474.2836

-

65,474.2836

-

-

-

18,196.3584

-

18,196.3584

-

-

-

1,060.7356

-

1,060.7356

-

-

-

3,910.1229

-

3,910.1229

-

-

-

524.2080

-

524.2080

-

-

-

211.4309

-

211.4309

-

-

-

5.7760
-

-
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หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
863.0120

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
863.0120

-

150,277.5263

-

150,277.5263

28.9140

-

-

-

28.9140

28.9140

-

-

-

28.9140
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,360,539,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ลา้ นบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
1,296.7870

1,296.7870
1,222.3655
74.4215
-

ปี 2562
1,360.5391
1,360.5391
1,282.4563
78.0828
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,432.5045
1,508.3611
1,588.2171
1,432.5045
1,508.3611
1,588.2171
1,353.8087
1,428.9703
1,508.1263
78.6958
79.3908
80.0908
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขัน้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้สาํ หรับพนักงานราชการ
(4) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้สาํ หรับขา้ ราชการ
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,360,539,100 บาท
1,282,456,300
1,242,345,600
1,240,576,900
1,768,700
40,110,700
78,082,800
78,082,800
75,610,800
156,000
180,000
660,000
1,476,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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682,232,600 บาท
8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
682,232,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิน่
2. พัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
541.4971
18.9996
22.2881
334.8126
71.8396
93.5572

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
140.7355
72.9567
67.7788
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
682.2326
18.9996
22.2881
407.7693
139.6184
93.5572

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
7,850
7,850
7,850
7,850
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ สามารถส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้รอ้ ยละ 100
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
80
มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมองค์ความรู ้
การแนะนํา ให้คาํ ปรึกษาในการปฏิบตั ิงาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
(-)
ล้านบาท
680.7386
รวมทัง้ สิ้น
682.2326
572.5689
584.0203
598.6208
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
680.7386
682.2326
572.5689
584.0203
598.6208
ล ้านบาท
565.4986
541.4971
572.5689
584.0203
598.6208
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
108.9780
140.7355
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
6.2620
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่ารับรองและพิธกี าร
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(13) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(14) ค่าขนย้ายครอบครัว
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(17) ค่าชําระหนี้โดยสารรถไฟครึง่ ราคาของบุคลากรท้องถิน่
(18) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันท้องถิน่ ไทย
(19) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(20) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบตั งิ าน
(21) ค่าธรรมเนียมศาล
(22) ค่าเช่าทีเ่ ก็บเอกสารทางราชการ
(23) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพือ่ เลือ่ นขึ้นแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
(25) วัสดุสาํ นักงาน
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว

682,232,600 บาท
541,497,100
483,224,400
493,520,900
1,000,000
81,163,900
17,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,285,200
18,619,100
11,000,000
2,000,000
6,762,300
84,533,800
1,000,000
22,288,100
4,658,000
40,368,200
1,000,000
2,000,000

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

18,999,600 บาท
1,500,000 บาท
4,020,000 บาท
60,077,200
7,920,000
50,000
10,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท

650,000
7,083,100
29,709,000
17,238,400
20,510,000
760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ 18 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล ้อ 87 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล ้อ 75 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าไปรษณีย ์
(4) ค่าโทรศัพท์
(5) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
(6) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 98 รายการ (รวม 345 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 คัน

4,557,600 บาท
21,648,600
6,138,000
4,557,600
4,557,600
4,557,600
1,837,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,554,100 บาท

57,019,800
30,871,300
11,797,200
11,797,200
2,554,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,436,800 บาท

56,985,000
30,968,200
11,790,000
11,790,000
2,436,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,272,700
30,021,000
460,700
5,000,000
10,329,600
10,961,400
1,500,000
140,735,500
140,735,500
117,915,700
29,591,600
29,591,600

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

18,625,000 บาท
17,337,000 บาท

1,288,000 บาท
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2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 353 รายการ (รวม 3,118 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดสด (Streaming) การประชุม
ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบขอ้ มูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Info.dla.go.th) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) แบบกระจายศูนย์ (Distributed
Database & Application) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
(LTAX3000) เพือ่ รองรับภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) เพือ่ เชื่อมต่อกับระบบงานอืน่ ๆ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 48 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)

67,778,800 บาท
33,968,600 บาท

4,589,100 บาท

8,989,000 บาท

7,097,000 บาท

6,653,700 บาท

4,218,600 บาท

2,262,800 บาท
1,920,300 บาท
1,920,300 บาท
22,819,800 บาท
1,497,000 บาท
1,497,000 บาท
21,322,800 บาท
21,322,800 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมัน่ คงของสถาบันหลักของชาติ
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินการขับเคลือ่ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง
เป็ นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลเป็ นที่ประจักษ์
8.3.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
18,307,500 บาท
8.3.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
18,307,500 บาท
- เงินงบประมาณ

4,507,500 บาท
4,507,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่ นโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
4.5075
4.5075

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
4.5075
4.5075

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
800
800
800
800
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
4.5075
4.6000
4.6000
4.6000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4.5075
4.6000
4.6000
4.6000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
4.5075
4.6000
4.6000
4.6000
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา

4,507,500 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

4,507,500
4,507,500
350,800
4,156,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาการศึกษาเพือ่ ความยัง่ ยืน
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.4.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
268,494,800 บาท
8.4.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
268,494,800 บาท
- เงินงบประมาณ

9,204,800 บาท
9,204,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
9.2048
9.2048

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
9.2048
9.2048

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
21,110
21,110
21,110
21,110
ส่วนท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาระบบการศึกษา
อย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
9.2048
86.4300
86.4300
86.4300
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9.2048
86.4300
86.4300
86.4300
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
9.2048
86.4300
86.4300
86.4300
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

9,204,800 บาท

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

9,204,800 บาท
9,204,800 บาท
9,204,800 บาท
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8.5 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
98,805,700 บาท
98,805,700 บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
การพัฒนาด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ด้านการบริหารจัดการ
และด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
8.5.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
497,137,200 บาท
8.5.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
497,137,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
2. การพัฒนาด้านการเงิน การคลัง งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
21.2783
8.8450
4.3004
8.1329

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
77.5274
77.5274

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
98.8057
8.8450

-

-

4.3004

-

-

85.6603

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
7,850
7,850
7,850
7,850
เชิงปริมาณ : จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้รบั การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง
เชิงปริมาณ : จํานวนเรื่องที่องค์กรปกครอง
3
5
5
5
ส่วนท้องถิน่ ที่ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครอง
100
ส่วนท้องถิน่ ที่ได้รบั การประเมินประสิทธิภาพ
(Local Performance Assessment : LPA)
(-)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
98.8057
81.7064
81.7064
98.8057
31.4680
21.2783
30.5720
77.5274
19.6664
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
105.5417
105.5417
85.5417
10.0000
10.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

105.5417
105.5417
85.5417
10.0000
10.0000
-

105.5417
105.5417
85.5417
10.0000
10.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิน่
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตลาดประชารัฐ
ท้องถิน่ สุขใจ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 760 รายการ (รวม 12,292 หน่วย)

98,805,700 บาท
21,278,300 บาท
21,278,300 บาท
12,433,300 บาท
8,845,000
77,527,400
77,527,400
77,527,400
77,527,400
77,527,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5,909,200 บาท
8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5,909,200 บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. ครูผูด้ ูแลเด็ก / ผูด้ ูแลเด็ก ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ
โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
8.6.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
12,356,300 บาท
8.6.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
12,356,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
5.9092
5.9092

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
5.9092
5.9092

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรทางการศึกษา
1,814
1,814
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รบั การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น
( 1,442 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
5.9092
6.4471
6.4471
5.9092
6.4471
5.9092
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

5,909,200 บาท

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

5,909,200 บาท
5,909,200 บาท
5,909,200 บาท
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365,040,000 บาท
8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
178,290,000 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียง
ของภาคให้เป็ นแหล่งสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
8.7.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดสงขลา
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
198,100,000 บาท
8.7.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
178,290,000 บาท
- เงินงบประมาณ
19,810,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาปรับปรุง บูรณะแหล่งท่องเทีย่ วที่สาํ คัญของภาค

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
178.2900
178.2900
-

รวม
178.2900
178.2900

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้รบั การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ล้านบาท
198.1000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
178.2900
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
178.2900
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
19.8100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
ล ้านบาท
19.8100
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพือ่ การท่องเทีย่ ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

178,290,000 บาท
178,290,000 บาท
178,290,000 บาท
178,290,000 บาท
178,290,000 บาท
198,100,000 บาท
19,810,000 บาท
178,290,000 บาท
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76,500,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
8.7.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
8.7.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดหนองคาย
8.7.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
85,000,000 บาท
8.7.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
76,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
76.5000
76.5000
-

รวม
76.5000
76.5000

8.7.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
5
เชิงปริมาณ : จํานวนนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
85.0000
ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
76.5000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
76.5000
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
8.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
ล ้านบาท
8.5000
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างหอชมวิวเมือง บริเวณวัดมีชยั ท่า
เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
(2) โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วตามลํานํา้ โขง
บริเวณชุมชนชัยพร เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

76,500,000 บาท
76,500,000 บาท
76,500,000 บาท
76,500,000 บาท
36,000,000 บาท
40,000,000 บาท
4,000,000 บาท
36,000,000 บาท

40,500,000 บาท
45,000,000 บาท
4,500,000 บาท
40,500,000 บาท
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8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถชี ีวติ ลุ่มนํ้ าโขง - สุขภาพ
8.7.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยววิถชี วี ติ ลุม่ นํา้ โขง - สุขภาพ
8.7.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดมุกดาหาร
8.7.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
72,500,000 บาท
8.7.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
65,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ
7,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

65,250,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1.สนับสนุน ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าและยกระดับการท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
65.2500
65.2500
-

รวม
65.2500
65.2500

8.7.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
100
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ระกอบการ มีสถานที่จาํ หน่าย
อาหารและสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่นอ้ ยกว่า
ล้านบาท
72.5000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
65.2500
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
65.2500
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
7.2500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
ล ้านบาท
7.2500
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถชี ีวติ ลุม่ นํ้ าโขง - สุขภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จาํ หน่ายอาหารและสินค้า
เทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

65,250,000 บาท
65,250,000 บาท
65,250,000 บาท
65,250,000 บาท
65,250,000 บาท
72,500,000 บาท
7,250,000 บาท
65,250,000 บาท
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8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนื อ
8.7.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้าง
พื้นฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงการตลาดในการแข่งขัน
ทัง้ ในและต่างประเทศ
8.7.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
จังหวัดตาก
8.7.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
50,000,000 บาท
8.7.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
45,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
5,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ

45,000,000 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
45.0000
45.0000
-

รวม
45.0000
45.0000

8.7.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
1
เชิงปริมาณ : มีการพัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค
และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
ล้านบาท
50.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
45.0000
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
45.0000
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
5.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ
ล ้านบาท
5.0000
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนื อ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายนํา้ ไฟฟ้ า ประปา
ในบริเวณผังย่านศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมภายในเขตเทศบาล
นครแม่สอด ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท
45,000,000 บาท

45,000,000 บาท
50,000,000 บาท
5,000,000 บาท
45,000,000 บาท
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11,092,000 บาท
8.8 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง
8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
5,776,000 บาท
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพนักเรียน ในความสามารถพื้นฐาน
ในการเรียนรูด้ า้ นการอ่าน (Literacy) ด้านคํานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ที่มรี ูปแบบเครื่องมือที่เน้นการเขียนตอบตามแนวทาง PISA-Like
ที่มมี าตรฐานเทียบเท่านานาชาติ
2. เพือ่ ประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 4 ในภาคปลายเรียนที่ 1
และภาคปลายเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
3. เพือ่ นําผลการประเมินมากําหนดเป็ นนโยบาย ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
รวมทัง้ การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนไปสู่การยกระดับ
ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และนานาชาติ (PISA) และผลการประเมินที่ได้จะเป็ นข้อมูลสําคัญ
ที่สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในระดับประเทศ และยกระดับสู่นานาชาติ
8.8.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด 76 แห่ง
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
47,803,300 บาท
8.8.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
47,803,300 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

งบดําเนิ นงาน
5.7760
5.7760

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
5.7760
5.7760

8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กร
104,313
53,000
54,000
55,000
ปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับชัน้ ป.1 และ
ระดับชัน้ ป.3 ได้รบั การทดสอบทางการศึกษา
ภาคบังคับ
( 99,047 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
3
5
5
ส่วนท้องถิน่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
5.7760
30.4393
30.4393
5.7760
30.4393
5.7760
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
5.7880
5.7880
5.7880
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5.8000
5.8000
5.8000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

5,776,000 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

5,776,000 บาท
5,776,000 บาท
5,776,000 บาท
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8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
8.8.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลภายนอกและโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
8.8.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
8.8.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
5,316,000 บาท
8.8.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,316,000 บาท
- เงินงบประมาณ

5,316,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
5.3160
5.3160
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
5.3160
5.3160

8.8.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระบบ
เชิงปริมาณ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีระบบ
1
สารสนเทศที่ทนั สมัย เพือ่ นําไปใช้วางแผนการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
5.3160
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
5.3160
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
5.3160
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิน่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
1 ระบบ

5,316,000 บาท
5,316,000
5,316,000
5,316,000
5,316,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,316,000 บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ และการจัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อม
8,543,200 บาท
8,543,200 บาท
8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้จงั หวัดทุกจังหวัดรับทราบแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และมีคู่มอื การดําเนินการและแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ตามยุทธศาสตร์แนวทางและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ กระตุน้ รณรงค์ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิง่ ปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองท้องถิน่ และแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
3. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้แก่จงั หวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหมู่บา้ น/ชุมชน
ได้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
8.9.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด 76 จังหวัด
8.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
118,495,000 บาท
8.9.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
118,495,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

งบดําเนิ นงาน
8.5432
8.5432

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
8.5432
8.5432

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตัน/ปี
10.82
11.00
11.20
เชิงปริมาณ : ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง
คน
16,580
16,835
20,000
21,000
เชิงปริมาณ : บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้รบั ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
( 750 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเข้าสู่ระบบ
5
การกําจัดที่ปลายทางลดลง
( 2.65 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
8.5432
9.9518
9.9518
8.5432
9.9518
8.5432
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
50.0000
50.0000
50.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

50.0000
50.0000
50.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

8,543,200 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือและคู่มอื ต่าง ๆ

8,543,200
8,543,200
989,300
5,998,600
1,205,300
350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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252,307,805,500 บาท
8.10 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
857,707,400 บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการบูรณาการ
ร่วมกับพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. เพือ่ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวกแก่เยาวชนกลุม่ เสีย่ งให้มสี ถานที่ออกกําลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.10.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
1,738,373,500 บาท
8.10.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,738,373,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
857.7074
857.7074
-

รวม
857.7074
857.7074

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
586
471
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
การสนับสนุนให้ดาํ เนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
( 556 )
ล้านบาท
880.6661
857.7074
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
880.6661
857.7074
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
880.6661
857.7074
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 471 รายการ (รวม 471 หน่วย)
(1.1) ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 471 แห่ง

857,707,400 บาท
857,707,400
857,707,400
857,707,400
857,707,400

บาท
บาท
บาท
บาท

857,707,400 บาท
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8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.10.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนอย่างทัว่ ถึงตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพือ่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง
8.10.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
6,522,856,300 บาท
8.10.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
6,522,856,300 บาท
- เงินงบประมาณ

3,446,371,600 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,446.3716
3,446.3716
-

รวม
3,446.3716
3,446.3716

8.10.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
720,240
746,493
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
( 720,240 )
ล้านบาท
3,076.4847
3,446.3716
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,076.4847
3,446.3716
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
3,076.4847
3,446.3716
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

518

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน
1.2) ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
1.3) ค่าหนังสือเรียน
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

3,446,371,600 บาท
3,446,371,600
3,446,371,600
3,446,371,600
1,908,041,200
292,781,100
518,735,800
268,480,700
458,332,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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7,486,048,800 บาท
8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก
8.10.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นําไปจ่ายเป็ นสวัสดิการค่าตอบแทน (ค่าป่ วยการ) ให้แก่ อสม.
ที่มสี ทิ ธิในพื้นที่
8.10.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
14,972,097,600 บาท
8.10.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
14,972,097,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7,486.0488
7,486.0488
-

รวม
7,486.0488
7,486.0488

8.10.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,039,729
1,039,729
เชิงปริมาณ : จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บา้ น (อสม.) ที่ได้รบั ค่าตอบแทนปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
( 1,039,729 )
ล้านบาท
7,486.0488
รวมทัง้ สิ้น
7,486.0488
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
7,486.0488
7,486.0488
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
7,486.0488
7,486.0488
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น (อสม.)

7,486,048,800 บาท
7,486,048,800 บาท
7,486,048,800 บาท
7,486,048,800 บาท
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8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
8.10.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ จัดสรรให้กบั ผูส้ ูงอายุท่มี สี ทิ ธิได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
125,922,072,000 บาท
8.10.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
125,922,072,000 บาท
- เงินงบประมาณ

65,474,283,600 บาท

8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
65,474.2836
65,474.2836
-

รวม
65,474.2836
65,474.2836

8.10.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
7,623,546
8,272,563
เชิงปริมาณ : จํานวนผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุ 60 ปี ข้นึ ไป
ที่มาขึ้นทะเบียนได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
( 7,623,546 )
ล้านบาท
60,447.7884 65,474.2836
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
60,447.7884 65,474.2836
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
ล ้านบาท
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
60,447.7884 65,474.2836
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

65,474,283,600 บาท
65,474,283,600 บาท
65,474,283,600 บาท
65,474,283,600 บาท
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18,196,358,400 บาท
8.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ กิ าร
หรือทุพพลภาพ
8.10.5.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้คนพิการมีสทิ ธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัว่ ถึง
2. เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
32,841,135,200 บาท
8.10.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
32,841,135,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
18,196.3584
18,196.3584
-

รวม
18,196.3584
18,196.3584

8.10.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,525,508
1,895,454
เชิงปริมาณ : จํานวนผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
ที่ข้นึ ทะเบียนได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
( 1,525,508 )
ล้านบาท
14,644.8768 18,196.3584
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14,644.8768 18,196.3584
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
14,644.8768 18,196.3584
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

18,196,358,400 บาท
18,196,358,400 บาท
18,196,358,400 บาท
18,196,358,400 บาท
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8.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
1,060,735,600 บาท
ชายแดนภาคใต้
8.10.6.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
เป็ นเงินอุดหนุนเพือ่ ไปชดเชยรายได้ท่ลี ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนําไป
จัดทําบริการสาธารณะเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ให้ดยี ่งิ ขึ้น และนําไปดําเนินงานร่วมกับ
กองอํานวยการรักษาความมันคงภายใน
่
(กอ.รมน.) และศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อนั จะส่งผลให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณะ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ
8.10.6.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล) ในพื้นที่ จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี
และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
8.10.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
2,103,324,400 บาท
8.10.6.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
2,103,324,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,060.7356
1,060.7356
-

รวม
1,060.7356
1,060.7356

8.10.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
2,606,472
2,651,839
เชิงปริมาณ : จํานวนประชาชนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป้ าหมายได้รบั การจัดสรร
เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ท่ลี ดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ (349 แห่ง)
( 2,606,472 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
1,060.7356
1,042.5888
1,042.5888
1,060.7356
1,042.5888
1,060.7356
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทล่ี ดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,060,735,600 บาท
1,060,735,600 บาท
1,060,735,600 บาท
1,060,735,600 บาท
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8.10.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
3,910,122,900 บาท
8.10.7.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามฎีกาที่กรมกิจการพิเศษ และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในการพัฒนาแหล่งนํา้ และก่อสร้างระบบประปา
เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2. เพือ่ สนับสนุนการดําเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งนํา้ และนํา้ ใต้ผวิ ดินให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ อุปโภค บริโภค และนํา้ เพือ่ การเกษตร
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
3. เพือ่ สนับสนุนการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ อุปโภค บริโภค (ก่อสร้างและปรับปรุง
เพิม่ ประสิทธิภาพประปาหมู่บา้ น) ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านนํา้ อุปโภค บริโภค
และเป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรนํา้
8.10.7.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
9,662,214,200 บาท
8.10.7.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
9,662,214,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งกักเก็บนํา้
2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
3. พัฒนาแหล่งนํา้ เพือ่ สนับสนุนงานฎีกา

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
3,910.1229
677.9011
3,032.2218
200.0000

รวม
3,910.1229
677.9011
3,032.2218
200.0000

8.10.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ได้รบั
2,316
1,744
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ อุปโภค บริโภค
( 2,277 )
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
3,910.1229
5,752.0913
5,752.0913
3,910.1229
5,752.0913
3,910.1229
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการบริหารจัดการนํ้ าอย่างบูรณาการ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1,644 รายการ (รวม 1,644 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสําหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํา้ อุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บา้ น) 1,197 แห่ง
(1.2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งกักเก็บนํา้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 447 แห่ง
(2) เงินอุดหนุนสําหรับการบริหารจัดการนํา้ เพือ่ สนับสนุนงานฏีกา

3,910,122,900 บาท
3,910,122,900
3,910,122,900
3,910,122,900
3,710,122,900

บาท
บาท
บาท
บาท

3,032,221,800 บาท
677,901,100 บาท
200,000,000 บาท
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8.10.8 โครงการที่ 8 : โครงการสนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
524,208,000 บาท
8.10.8.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผูป้ ่ วยเอดส์สามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัว่ ถึง
2. เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานด้านสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผูอ้ ยู่ในภาวะยากลําบาก
ให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ และพึง่ พาตัวเองได้ ตามภารกิจที่ได้รบั การถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
1,056,066,000 บาท
8.10.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,056,066,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
524.2080
524.2080

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
524.2080
524.2080

8.10.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
88,643
87,368
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ท่มี สี ทิ ธิได้รบั
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
( 88,643 )
ล้านบาท
531.8580
524.2080
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
531.8580
524.2080
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
531.8580
524.2080
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

524,208,000 บาท
524,208,000 บาท
524,208,000 บาท
524,208,000 บาท
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211,430,900 บาท

8.10.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
8.10.9.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้เป็ นสือ่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
2. เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
8.10.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่จดั การศึกษาระดับปฐมวัย
8.10.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
211,430,900 บาท
8.10.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
211,430,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
211.4309
211.4309
-

รวม
211.4309
211.4309

8.10.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุด
เชิงปริมาณ : โรงเรียนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6,887
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั ชุดอุปกรณ์
สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
211.4309
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
211.4309
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
211.4309
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6,887 รายการ (รวม 6,887 หน่วย)
(1.1) ชุดอุปกรณ์สาํ หรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู ้
ด้านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

211,430,900 บาท
211,430,900
211,430,900
211,430,900
211,430,900

บาท
บาท
บาท
บาท

211,430,900 บาท
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863,012,000 บาท
8.10.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.10.10.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการขับเคลือ่ นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ตัง้ แต่จดั ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง การขนส่งไปจนถึง
การกําจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง
2. เพือ่ แก้ไขปัญหาสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิง่ แวดล ้อม
3. เพือ่ ให้การจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็ นไปตามหลักวิชาการ
8.10.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.10.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.10.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ

863,012,000 บาท
863,012,000 บาท

8.10.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
863.0120
863.0120
-

รวม
863.0120
863.0120

8.10.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ป้ องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ ปฏิกูล
379
และขยะมูลฝอย
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
863.0120
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
863.0120
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
863.0120
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภณั ฑ์สาํ หรับสนับสนุนการจัดการสิง่ ปฏิกูล
และขยะมูลฝอย 36 คัน
(2) เงินอุดหนุนค่าครุภณั ฑ์สาํ หรับสนับสนุนการจัดการสิง่ ปฏิกูลและขยะมูลฝอย

863,012,000 บาท
863,012,000
863,012,000
863,012,000
33,125,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,125,000 บาท
829,887,000 บาท

(2.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลอ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ อําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลดอนขมิ้น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.5) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.6) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลจรเขเ้ ผือก อําเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.7) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเลาขวัญ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.8) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.9) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.10) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลยอดแกง อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.11) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลห้วยโพธิ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.12) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.13) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.14) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.15) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหลักเหลีย่ ม อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.16) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบึงวิชยั อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.17) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.18) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลอุ่มเม่า อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.19) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลไผ่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.20) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลไผ่ อําเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.21) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลหนองกุงศรี อําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.22) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน
(2.23) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.24) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.25) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลร่องคํา อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,119,000 บาท

2,400,000 บาท

539

(2.26) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.27) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.28) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนามน อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.29) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.30) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนแหลมทอง
อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,100,000 บาท

(2.31) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.32) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองหิน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ ์
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.33) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมห้วยผึ้ง อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.34) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,119,000 บาท
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(2.35) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.36) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.37) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองอีบตุ ร อําเภอห้วยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.38) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลไตรตรึงษ์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.39) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบึงทับแรต อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.40) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อําเภอ เมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.41) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.42) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.43) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเกาะขวาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.44) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองขลุง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.45) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองพนัสนิคม อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.46) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลกุฎโง ้ง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.47) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเกล็ดแก้ว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.48) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.49) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมืองชัยนาท
จังหวัดชัยนาท 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.50) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นกล ้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.51) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.52) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลตลุก อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.53) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นเชีย่ น อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 คัน
(2.54) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว อําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท
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(2.55) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1 คัน
(2.56) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมังงอย
่ อําเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.57) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบําเหน็จณรงค์ อําเภอบําเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.58) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.59) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลแก้งคร้อ อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.60) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.61) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 คัน
(2.62) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองคอนไทย อําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.63) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นขาม อําเภอจัตรุ สั
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท
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(2.64) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.65) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลภูแลนคา อําเภอบา้ นเขว ้า
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.66) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน
(2.67) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลกุดนํา้ ใส อําเภอจัตรุ สั
จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.68) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลปากนํา้ ชุมพร อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.69) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.70) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.71) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก อําเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.72) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลมาบอํามฤต อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.73) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท
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(2.74) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.75) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.76) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.77) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลยุหว่า อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.78) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.79) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.80) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.81) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองตาก อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.82) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ ก่วา 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลไม้งาม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.83) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลป่ ามะม่วง อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.84) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลตากออก อําเภอบา้ นตาก
จังหวัดตาก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.85) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลพรหมณี อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 2 คัน

4,800,000 บาท

(2.86) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ อําเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.87) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.88) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบ่อพลับ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.89) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.90) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโคกหินแฮ่ อําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.91) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.92) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลวังไม้แดง อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.93) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน
(2.94) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลตะขบ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
1 คัน
(2.95) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
(2.96) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองกราด อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
(2.97) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนค่า อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.98) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบุง้ ขี้เหล็ก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.99) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.100) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลถํา้ พรรณรา อําเภอถํา้ พรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.101) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบรรพตพิสยั อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.102) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปิ น อําเภอแม่เปิ น
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.103) รถบรรทุกขยะ ขยาย 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมเขาบ่อแก้ว อําเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.104) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวง อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.105) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.106) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองตากใบ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
2 คัน

4,800,000 บาท

(2.107) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.108) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลป่ ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.109) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลป่ าคาหลวง อําเภอบา้ นหลวง
จังหวัดน่าน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.110) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.111) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.112) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลศรีพนา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.113) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล ้า อําเภอบุ่งคล ้า
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.114) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.115) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหัวช้าง อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.116) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลดอนหญ้านาง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.117) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลชุมภูพร อําเภอศรีวไิ ล
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.118) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวไิ ล
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.119) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์ อําเภอศรีวไิ ล
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.120) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์หมากแขง้ อําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.121) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.122) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลแคนดง อําเภอแคนดง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(2.123) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(2.124) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.125) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบา้ นกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.126) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลปราสาท อําเภอบา้ นกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.127) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลทองหลาง อําเภอบา้ นใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.128) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้า องค์การบริหารส่วนตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.129) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหายโศก อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.130) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นเป้ า อําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.131) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองเมืองบุรรี มั ย์ อําเภอเมืองบุรรี มั ย์
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.132) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลอิสาน อําเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.133) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรรี มั ย์
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
(2.134) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.135) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.136) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลห้วยหิน อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน
(2.137) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองหงส์ อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์
1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.138) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 2 คัน

4,800,000 บาท

(2.139) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 2 คัน

4,800,000 บาท

(2.140) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.141) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองลําสามแก้ว อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2 คัน

4,800,000 บาท

(2.142) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองเสือ อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.143) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.144) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.145) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ ว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.146) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.147) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลปากท่า อําเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.148) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาคู อําเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.149) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นใหม่ อําเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.150) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบางนายสี อําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.151) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลคึกคัก อําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.152) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเคียน อําเภอตะกัว่ ทุ่ง
จังหวัดพังงา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.153) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.154) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.155) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลควนมะพร้าว อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.156) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.157) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.158) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.159) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองพิจติ ร อําเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.160) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลวังตะกู อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.161) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว อําเภอเมืองพิจติ ร
จังหวัดพิจติ ร 1 คัน
(2.162) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลดงป่ าคํา อําเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร
1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.163) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นคลอง อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.164) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.165) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลสักหลง อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.166) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลตาเบาะ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.167) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.168) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลซับไม้แดง อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.169) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลวังพิกลุ อําเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.170) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองแพร่ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.171) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลป่ าแมต อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.172) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.173) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเด่นชัย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.174) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นต๋อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.175) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลคือเวียง อําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.176) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.177) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.178) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.179) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.180) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.181) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.182) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.183) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสีทองหลาง อําเภอวาปี ปทุม
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.184) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.185) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นกู่ อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.186) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.187) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลหนองไผ่ อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.188) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.189) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.190) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายน้อย อําเภอหว ้านใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.191) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.192) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คะตวน อําเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.193) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลขุนยวม อําเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.194) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.195) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.196) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.197) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลค้อวัง อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.198) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.199) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้ายเทศบาลตําบลค้อเหนือ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
1 คัน

2,400,000 บาท

557

(2.200) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเขือ่ งคํา อําเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.201) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลจําปาขัน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.202) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.203) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลชัยวารี อําเภอโพธิ์ชยั จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.204) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเชียงใหม่ อําเภอโพธิ์ชยั จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.205) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลปทุมรัตต์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.206) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.207) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.208) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.209) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นเขือง อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.210) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน อําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.211) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.212) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.213) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม อําเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.214) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลสิงห์โคก อําเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.215) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
4,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 105 กิโลวัตต์
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

1,375,000 บาท

(2.216) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.217) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.218) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาแซง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.219) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.220) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาเมือง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.221) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.222) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองใหญ่ อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.223) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.224) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเกษตรวิสยั อําเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.225) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองระนอง อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.226) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลกะเปอร์ อําเภอกะเปอร์
จังหวัดระนอง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.227) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.228) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.229) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ อําเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.230) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.231) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลช่องสาริกา อําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.232) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.233) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลวังพร้าว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.234) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พฒั นา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.235) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.236) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.237) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.238) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นโฮ่ง อําเภอบา้ นโฮ่ง จังหวัดลําพูน 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.239) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.240) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.241) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ แคม อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.242) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลอิป่ มุ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.243) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาพึง อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.244) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสาํ ราญ อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.245) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลวังหิน อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.246) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.247) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสว่าง อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.248) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลดวนใหญ่ อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.249) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโพนยาง อําเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.250) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.251) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลยางชุมใหญ่ อําเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.252) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว ้า อําเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.253) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.254) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลกันทรารมย์ อําเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.255) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.256) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างปี่ อําเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.257) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลปะอาว อําเภออุทมุ พรพิสยั
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.258) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล ้อ อําเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.259) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเมืองคง อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.260) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ เกลี้ยง อําเภอนํา้ เกลี้ยง
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.261) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.262) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.263) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.264) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.265) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.266) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.267) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.268) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย เทศบาลตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.269) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.270) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลคลองแงะ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.271) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.272) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นควน อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.273) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว ้า อําเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.274) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลในเมือง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.275) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองศรีสชั นาลัย อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.276) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลป่ ากุมเกาะ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.277) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลตลิง่ ชัน อําเภอบา้ นด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.278) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.279) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเขาดิน อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.280) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.281) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.282) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอบา้ นนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.283) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองท่าขา้ ม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.284) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเพชรพะงัน อําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.285) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.286) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลพนม อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.287) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนอกเมือง อําเภอเมืองสุรนิ ทร์
จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.288) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรนิ ทร์ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.289) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.290) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลบา้ นเดือ่ อําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.291) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.292) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกอมเกาะ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.293) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลชุมช้าง อําเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.294) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลโพนพิสยั อําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.295) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.296) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหมี อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 1 คัน
(2.297) รถตักล ้อยาง ขนาด 100 แรงม้า เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม่
อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 คัน
(2.298) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.299) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาคําไฮ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท
3,600,000 บาท
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(2.300) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหัวนา อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.301) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลกุดสะเทียน อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.302) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบเปิ ดขา้ งเทท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลทรายทอง อําเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู 1 คัน

2,119,000 บาท

(2.303) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองบ้านดุง อําเภอบา้ นดุง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.304) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลสร้างคอม อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.305) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.306) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลทับกุง อําเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.307) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองไผ่ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.308) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลกุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.309) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนาคํา อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.310) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนากว ้าง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.311) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.312) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.313) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.314) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.315) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล ้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.316) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเมืองการุง้ อําเภอบา้ นไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.317) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบา้ นไร่ อําเภอบา้ นไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.318) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองจอก อําเภอบา้ นไร่
จังหวัดอุทยั ธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.319) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พลู อําเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน

1,146,000 บาท

(2.320) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.321) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.322) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.323) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.324) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลขามป้ อม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.325) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหนองผือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.326) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเทพวงศา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.327) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.328) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.329) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาหมอม้า อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.330) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.331) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลไก่คาํ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.332) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลนายม อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.333) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.334) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเค็งใหญ่ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.335) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเปื อย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
1 คัน

2,400,000 บาท
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(2.336) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน
(2.337) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

2,400,000 บาท

(2.338) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลแมด อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.339) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.340) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีย ์ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.341) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย เทศบาลตําบลแสนสุข อําเภอวาริชาํ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1 คัน

2,400,000 บาท

(2.342) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้ายเทศบาลตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2.343) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท
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150,277,526,300 บาท
8.10.11 ผลผลิตที่ 1 : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขดี ความสามารถในการบริหารจัดการเพือ่ รองรับการกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิน่
8.10.11.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมทัง้ สิ้น
150,277.5263
150,277.5263
2,482.0216
2,482.0216
1. การดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนด้านสังคม
7,065.4228
7,065.4228
2. การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
27,422.7099
27,422.7099
3. การพัฒนาศักยภาพเด็กประถมศึกษา
6,719.2270
6,719.2270
4. สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้กบั ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิน่
5. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
50,022.1001
50,022.1001
6. การดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
17,273.7202
17,273.7202
7. การจัดสวัสดิการทางสังคม
89.4766
89.4766
8. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1,956.5968
1,956.5968
9. การจัดการศึกษาเด็กประถมศึกษา
2,725.3990
2,725.3990
1,648.8455
10. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งนํา้
1,648.8455
11. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการศึกษา
31,655.7130
31,655.7130
42.8400
42.8400
12. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
54.1598
54.1598
13. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสังคม
14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านบริหารจัดการ
1,119.2940
1,119.2940
8.10.11.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั
7,851
7,850
เงินอุดหนุนเพือ่ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
( 7,851 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท 143,835.8893 150,277.5263
เงินงบประมาณ
ล้านบาท 143,835.8893 150,277.5263
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท 143,835.8893 150,277.5263
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุ นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(1) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)
(2) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จ บํานาญ)
(3) เงินอุดหนุนเป็ นค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวถ่ายโอนงานสถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ า
(4) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู
และค่าจ้างประจํา
(5) เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน
และสวัสดิการ)
(7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง)
(8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(ค่าจ้างครู)
(9) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)
(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิม่ ค่าครองชีพ และสวัสดิการ)
2) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอน
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
6) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม
8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
9) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ การรักษาพยาบาลของขา้ ราชการ
พนักงานส่วนท้องถิน่ และลูกจ้าง
11) เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)
12) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่
13) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
14) เงินอุดหนุนสําหรับงบดําเนินงานของสถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ า (ค่ากระแสไฟฟ้ า)
15) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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1,039,810,000 บาท
1,410,396,500 บาท

574

16) เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ จัดหาสือ่ การเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ความเป็ นชาติ
17) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
18) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือ่ นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
19) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอ้ มูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี
20) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
20.1) ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
20.2) ค่าหนังสือเรียน
20.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
20.4) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
21) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 402 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เขา้ สู่ประเทศไทย 4.0 402 แห่ง
(2) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 228 รายการ (รวม 359 หน่วย)
(2.1) เงินอุดหนุนค่าครุภณั ฑ์เพือ่ สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
7 รายการ
(2.2) เงินอุดหนุนสําหรับค่าครุภณั ฑ์สถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 221 รายการ
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ของสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(3.1) เครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ตอ้ งขยายม่านตา
สถานีอนามัยวังศาลา เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครือ่ ง
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(3.2) เครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทโดยเลเซอร์แสกนแบบ Confocal
Scanner ชนิดไม่ตอ้ งขยายม่านตา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเพชรเจริญ องค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร 1 เครือ่ ง
(3.3) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
2,400 ซีซี และกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 110 กิโลวัตต์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินดาต องค์การบริหารส่วนตําบล
หินดาต อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร 1 คัน
(3.4) เครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทตาดิจติ อล สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู
เทศบาลเมืองปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครือ่ ง
(3.5) เครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทตาดิจติ อล ศูนย์การแพทย์และฟื้ นฟู
บึงยีโ่ ถ เทศบาลเมืองบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครือ่ ง
(3.6) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลสมอแข องค์การบริหารส่วนตําบลสมอแข
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน
(3.7) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตาํ ่ กว่า 2,400 ซีซี
หรือ กําลังเครือ่ งยนต์สูงสุด ไม่ตาํ ่ กว่า 90 กิโลวัตต์ สถานีอนามัย
ลําปางหลวง เทศบาลตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1 คัน
(3.8) เครือ่ งตรวจจอประสาทตาผูป้ ่ วยเบาหวานด้วยเครือ่ ง Fundus
Camera สถานีอนามัยบ้านโฉลกหลํา เทศบาลตําบลเพชรพะงัน
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครือ่ ง
2) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4,144 รายการ (รวม 4,144 หน่วย)
(1.1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
ตอกเสาเข็ม 150 หลัง
(1.1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน
ตอกเสาเข็ม 150 หลัง
(1.1.3) ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน
ตอกเสาเข็ม 147 หลัง
(1.2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
(1.2.1) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
93 หลัง
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(1.2.2) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 18 หลัง
(1.2.3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชนั้ ลอย ตอกเสาเข็ม
30 หลัง
(1.3) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา 5 รายการ
(1.4) เงินอุดหนุนสําหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํา้ ด้วยไฟฟ้ า 318 แห่ง
(1.5) เงินอุดหนุนสําหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิน่
(1.6) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยทีถ่ ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 44 รายการ
(2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
(2.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
(2.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนบา้ นพันเสด็จใน องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 1 หลัง
(2.1.2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคํา เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง
(2.1.3) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
(2.1.4) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง
(2.1.5) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง
(2.1.6) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน เทศบาลตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง
(2.1.7) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เทศบาลตําบลพรเจริญ อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง
(2.1.8) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
(2.1.9) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

143,478,000 บาท
284,742,000
6,051,000
609,035,500
17,273,720,200

บาท
บาท
บาท
บาท

32,774,000 บาท
162,785,600 บาท
162,785,600 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท
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(2.1.10) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนบา้ นหนองบัว องค์การบริหารส่วนตําบลปากนํา้ ปราณ
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 หลัง
(2.1.11) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมนิ ทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง
(2.1.12) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 หลัง
(2.1.13) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลบา้ นม่วง เทศบาลเมืองแก่งคอย อําเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
(2.1.14) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพชาเลต์) เทศบาลเมืองทับกวาง
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง
(2.1.15) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าขา้ ม 2 เทศบาลเมืองท่าขา้ ม อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง
(2.1.16) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้ 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ เทศบาลนครอุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท

10,174,100 บาท
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28,914,000 บาท
8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตใน
28,914,000 บาท
ภาครัฐ
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ สํานึกไทยไม่โกง ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการต่อด้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
2. เพือ่ เสริมสร้างให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ
3. เพือ่ เสริมสร้างให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ปรับเปลีย่ นความคิดของบุคลากร
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
8.11.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิน่ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
8.11.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
77,271,800 บาท
8.11.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
77,271,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสํานึกให้มคี วามซื่อสัตย์
สุจริต

งบดําเนิ นงาน
28.9140
28.9140

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
28.9140
28.9140

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรของกรมส่งเสริม
1,750
4,800
3,500
3,500
การปกครองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่เข้ารับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึก
ให้มคี วามซื่อสัตย์สุจริต
(1,184)
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ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
28.9140
9.1748
9.1748
28.9140
9.1748
28.9140
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
19.5915
19.5915
19.5915
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

19.5915
19.5915
19.5915
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุ นการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

28,914,000 บาท

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

28,914,000 บาท
28,914,000 บาท
28,914,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

20,895,097,100 บาท
21,490,694,000 บาท

1. วิสยั ทัศน์
กรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุง่ สู่มหานครน่าอยู่อย่างยัง่ ยืน
2. พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิง่ แวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยัง่ ยืน
2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงโดยมุง่ สร้างสังคมสันติสุข
3. พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์บนพื้นฐานของความรูเ้ พือ่ การดํารงชีวติ ทีด่ ใี นปัจจุบนั และอนาคต
4. สร้างความเชือ่ มันด้
่ านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการให้บริการทีด่ ที ส่ี ุดเพือ่ ประชาชน
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีสุขภาพกาย ใจทีด่ แี ละมีความสะดวกปลอดภัยในการดํารงชีวติ
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและ
คนทุกคนมีความรูค้ ู่คุณธรรม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นักเรียนในสังกัด กทม.
ทุกระดับชัน้ ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : โรงเรียนของ กทม.
มีผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-NET) ในระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6
สูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. กรุงเทพมหานครของเราน่ าอยู่ทุกคน
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไป ได้รบั การสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสะดวกปลอดภัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม. สามารถจัด
กรรมสิทธิ์เพือ่ ดําเนินการโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่นาํ้ เจ้าพระยาบริเวณ
แยกเกียกกายได้
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม. สามารถก่อสร้าง
ทางเลียบแม่นาํ้ เจ้าพระยาและขยายผิวจราจรได้
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม. สามารถก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ได้
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม. สามารถก่อสร้าง
เขือ่ น อุโมงค์ระบายนํา้ และระบบป้ องกันนํา้ ท่วม
ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
20,929.0523 21,676.1221 26,755.9697 26,002.6648 24,447.9006
20,895.0971 21,490.6940 26,398.9977 25,469.8648 24,447.9006
33.9552
185.4281
356.9720
532.8000
33.9552
185.4281
356.9720
532.8000
-

294,266

300,350

303,350

306,390

309,450

ร้อยละ

15

15

18

18

20

ล้านบาท
ล้านบาท

1,086.1297
-

1,209.8780
-

1,221.3736
-

1,237.4023
-

1,251.6970
-

900,080

811,016

900,080

983,817

1,075,390

5,839.3572
-

6,357.1536
-

7,065.6096
-

7,772.1564
-

8,549.3736
-

7

2

5,490

1,950

คน

คน

ล้านบาท
ล้านบาท
หน่วยงาน

เมตร

3,080

3,020

เมตร

160

240

เมตร

20,000

11,203

15,850

1,580

2,983.6592
17.3232
17.3232

3,111.3830
20.8321
20.8321

4,344.8258
-

1,830.1788
-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
หน่ วยนับ
4. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสิง่ แวดล้อมดี
สถานี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประตูระบายนํา้ ในพื้นที่
ทุ่งตะวันออกมีการบริหารจัดการเพือ่ ควบคุม
ปริมาณนํา้ ป้ องกันและแก้ไขปัญหานํา้ ท่วม
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : คลองในพื้นที่
คลอง
ทุ่งตะวันออกที่ได้รบั ถ่ายโอนภารกิจได้รบั
การดูแลให้สะอาดปราศจากขยะและวัชพืช
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม. สามารถก่อสร้าง
เมตร
ระบบท่อเพือ่ รวบรวมนํา้ เสียได้ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
- เงินรายได้
ล ้านบาท
5. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งการเรียนรูข้ องคน
ทุกวัย
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียน
คน
และศูนย์เด็กเล็กได้รบั อาหารเสริม (นม)
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียน
คน
และศูนย์เด็กเล็กได้รบั อาหารกลางวัน
ร้อยละ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กมีนาํ้ หนักและส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
6. กรุงเทพมหานครเมืองแห่งความอยู่ดีมีสุข
คน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุขได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ
ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นักศึกษาแพทย์และ
คน
พยาบาลได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : กทม.สามารถให้การดูแล
คน/วัน
เด็กก่อนประถมวัยและผูส้ ูงอายุให้มสี ุขภาพที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ผูป้ ระกอบการค้ามายื่น
ราย/เดือน
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

390

4,380

10,530

7,120

31.0243
16.6320
16.6320

178.9883
164.5960
164.5960

311.9477
356.9720
356.9720

313.0833
532.8000
532.8000

29.8343
-

304,788

299,526

302,520

305,550

308,600

303,373

297,899

300,080

303,890

306,930

95

95

95

95

95

2,727.3936
-

1,744.5801
-

1,763.0924
-

1,787.7341
-

1,809.9327
-

6,327

6,489

6,618

6,750

6,885

720

860

860

860

860

6,641

7,721

7,875

8,030

8,190

400

400

400

400

400

372.8410
-

372.2660
-

532.0975
-

545.4545
-

559.7376
-

584

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
7. กรุงเทพมหานครของเราทุกคนมีสุขภาพ
กายและใจที่ดี
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ได้รบั การสนับสนุนค่าตอบแทน
ในการปฏิบตั ิงานสาธารณสุขเชิงรุก
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุม่ เสีย่ ง
เข้าถึงข้อมูลความรูแ้ ละได้รบั อุปกรณ์ป้องกัน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
8. กรุงเทพมหานครมีการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:กทม.มีการดําเนินการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
9. คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รบั
การดูแลสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ: ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
ได้รบั การสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยความพิการตาม
นโยบายรัฐบาล
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
10. บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รบั
ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจําได้รบั เงินเดือน
และค่าตอบแทนตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ:บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านการป้ องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภยั
และสาธารณภัย ได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทน
ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

คน

15,000

15,000

16,000

17,000

17,000

คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

192.1646
-

192.1646
-

212.3857
-

225.4168
-

231.5978
-

50

50

50

50

50

30.3403
-

30.3403
-

79.4966
-

79.5044
-

79.5060
-

71,750

88,642

97,506

107,257

117,983

688.8000
-

850.9632
-

936.0576
-

1,029.6672
-

1,132.6368
-

คน

14,685

16,999

16,999

16,999

16,999

คน

2,174

2,174

2,174

2,174

6,943.3872
-

7,442.9769
-

9,932.1112
-

10,649.2670
-

ล้านบาท
ล้านบาท

เขต
ล้านบาท
ล้านบาท

คน

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

10,803.5848
-
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบูรณาการ

21,490,694,000 บาท

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

21,490,694,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการการจัดการนํา้ ท่วม
และอุทกภัย
2. ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การคมนาคม
3. โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพนํา้
รวมทัง้ สิ้น

จํานวน
รายการ
26
14

ปี 2562
1,957.2928
759.8328

หน่วย : ล ้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
4,701.7978 2,043.0488
1,109.1553
556.6758
511.5626
38.1553

10
2
26

1,032.8640
164.5960
1,957.2928

3,788.1500
356.9720
4,701.7978

1,318.6862
212.8000
2,043.0488

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 26 รายการ เป็ นเงิน 1,957.2928 บาท

-

1,071.0000
1,109.1553
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการนํา้ ท่วม
และอุทกภัย
ผลผลิตที่ 1 : สิง่ แวดล ้อมเมืองที่มคี ุณภาพ
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การ
คมนาคม
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เชิงรุก
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบําบัดยาและสารเสพติด
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้ องกัน
ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์
ผลผลิตที่ 1 : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้าน
สาธารณสุข
ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ดี
ของประชาชน
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการคุณภาพนํา้

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
21,490.6940
21,490.6940
-

รวม
21,490.6940
21,490.6940

-

-

-

1,209.8780

-

1,209.8780

-

-

-

545.3053

-

545.3053

-

-

-

1,199.2748

-

1,199.2748

-

-

-

7,442.9769

-

7,442.9769

-

-

-

759.8328

-

759.8328

-

-

-

14.3923
2,351.5502

-

14.3923
2,351.5502

-

-

-

6,357.1536

-

6,357.1536

-

-

-

108.0000

-

108.0000

-

-

-

30.3403

-

30.3403

-

-

-

850.9632

-

850.9632

-

-

-

84.1646

-

84.1646

-

-

-

209.1520

-

209.1520

-

-

-

163.1140

-

163.1140

-

-

-

164.5960

-

164.5960
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21,490,694,000 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาล
1,209,878,000 บาท
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
8.1.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
7,245,862,500 บาท
8.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
7,245,862,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,209.8780
1,209.8780
-

รวม
1,209.8780
1,209.8780

8.1.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
294,266
300,350
303,350
306,390
309,450
เชิงปริมาณ : : นักเรียนในสังกัด กทม.ทุกระดับชัน้
ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
( 294,266 )
ร้อยละ
15
15
18
18
20
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนของ กทม.มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET) ในระดับประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 สูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า
( 15 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
2,325.5116 1,209.8780 1,221.3736 1,237.4023 1,251.6970
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,325.5116 1,209.8780 1,221.3736 1,237.4023 1,251.6970
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
2,325.5116 1,209.8780 1,221.3736 1,237.4023 1,251.6970
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(3) ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
(4) ค่าหนังสือเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1,209,878,000 บาท
1,209,878,000
1,209,878,000
646,085,000
108,847,000
109,194,000
186,259,500
159,492,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นอาหารเสริม (นม)
8.1.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบั สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพือ่ แก้ปญั หาการขาดสารอาหาร
และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
8.1.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
3,319,052,700 บาท
8.1.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
3,319,052,700 บาท
- เงินงบประมาณ

545,305,300 บาท

8.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
545.3053
545.3053
-

รวม
545.3053
545.3053

8.1.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
304,788
299,526
302,520
305,550
308,600
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
ได้รบั อาหารเสริม (นม)
( 304,788 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์
95
95
95
95
95
เด็กเล็กมีนาํ้ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า
( 95 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
1,098.4792 545.3053
551.0897
558.6866
565.4919
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,098.4792 545.3053
551.0897
558.6866
565.4919
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
1,098.4792 545.3053
551.0897
558.6866
565.4919
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นอาหารเสริม (นม)
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

545,305,300 บาท
545,305,300 บาท
545,305,300 บาท
545,305,300 บาท
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8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
1,199,274,800 บาท
8.1.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รบั สนับสนุนอาหารกลางวัน เพือ่ แก้ปญั หาการขาดสารอาหาร
และภาวะทุพโภชนาการในเด็กเป็ นการพัฒนาร่างกายของเด็กและเยาวชนให้มสี ุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และมีนาํ้ หนัก ส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
8.1.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8,248,650,700 บาท
8.1.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
8,248,650,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนอาหารกลางวัน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,199.2748
1,199.2748
-

รวม
1,199.2748
1,199.2748

8.1.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
303,373
297,899
300,880
303,890
306,930
เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
ได้รบั อาหารกลางวัน
( 303,373 )
ร้อยละ
95
95
95
95
95
เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็กมีนาํ้ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า
( 95 )
ล้านบาท
3,363.8849 1,199.2748 1,212.0027 1,229.0475 1,244.4408
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,363.8849 1,199.2748 1,212.0027 1,229.0475 1,244.4408
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
3,363.8849 1,199.2748 1,212.0027 1,229.0475 1,244.4408
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) สนับสนุนอาหารกลางวัน

1,199,274,800 บาท
1,199,274,800 บาท
1,199,274,800 บาท
1,199,274,800 บาท
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8.1.4 ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
7,442,976,900 บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้ขา้ ราชการครู ลูกจ้างประจําและบุคลากรทางการศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้รบั เงินเดือนค่าจ้างตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. การป้ องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภยั และสาธารณภัย

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
7,442.9769
6,810.0766
632.9003
-

รวม
7,442.9769
6,810.0766
632.9003

8.1.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
14,685
16,999
16,999
16,999
16,999
เชิงปริมาณ : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจําได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทน
ตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
( 14,685 )
คน
2,174
2,174
2,174
2,174
2,174
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกัน
ควบคุมและบรรเทาอัคคีภยั และสาธารณภัย
ได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทนตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
( 2,174 )
ล้านบาท
6,943.3872 7,442.9769 9,932.1112 10,649.2670 10,803.5848
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
6,943.3872 7,442.9769 9,932.1112 10,649.2670 10,803.5848
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
6,943.3872 7,442.9769 9,932.1112 10,649.2670 10,803.5848
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) บุคลากรปฏิบตั งิ านการป้ องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภยั และสาธารณภัย
(2) เงินอุดหนุนสําหรับจัดการการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา)

7,442,976,900 บาท
7,442,976,900 บาท
7,442,976,900 บาท
632,900,300 บาท
6,810,076,600 บาท
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8.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการนํ้ าท่วมและอุทกภัย
759,832,800 บาท
8.1.5.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหานํา้ ท่วมขังเมือ่ เกิดฝนตก เพิม่ ความรวดเร็วในการระบายนํา้ ด้วยการก่อสร้างเขือ่ น
อุโมงค์ รวมทัง้ ก่อสร้างระบบท่อระบายนํา้
8.1.5.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)
4,537,183,100 บาท
8.1.5.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
4,499,027,800 บาท
- เงินงบประมาณ
38,155,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างเขือ่ น อุโมงค์ระบายนํา้ และระบบป้ องกันนํา้ ท่วม

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
804.9459
759.8328
-

รวม
804.9459
759.8328

8.1.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เมตร
เชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างเขือ่ น อุโมงค์ระบาย
20,000
11,203
15850
1580
นํา้ และระบบป้ องกันนํา้ ท่วม ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
รวมทัง้ สิ้น
556.6758
511.5626
ล้านบาท
2,688.2798 780.6649
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,670.9566 759.8328
556.6758
511.5626
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
2,670.9566 759.8328
556.6758
511.5626
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
17.3232
20.8321
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
ล ้านบาท
17.3232
20.8321
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการจัดการนํ้ าท่วมและอุทกภัย
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล.และประตูระบายนํา้ คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลอง
ถนน คลองสองและคลองบางซือ่ จากบริเวณเขือ่ นเดิมอุโมงค์ยกั ษ์พระรามเก้ารามคําแหงไปทางประตูระบายนํา้ คลองสองสายใต้
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างเขือ่ น ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายนํา้
หนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณ
คลองหลวงแพ่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2558 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนสุขมุ วิท 21
(อโศกมนตรี)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนศรีอยุธยาและ
ถนนพระรามที่ 6
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

759,832,800 บาท
759,832,800 บาท
759,832,800 บาท
759,832,800 บาท

- บาท
1,645,000,000
306,560,000
351,440,000
246,750,000
392,681,600
347,568,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

89,953,600 บาท
749,000,000
141,255,000
81,947,000
107,856,000
89,953,600
163,994,200
163,994,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
25,425,000 บาท

113,000,000
22,800,000
64,775,000
25,425,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,746,000 บาท

362,500,000
98,420,000
223,334,000
40,746,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนพหลโยธินบริเวณ
แยกเกษตรศาสตร์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมซอยสุขมุ วิท 31
และซอยสวัสดี
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(7) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนสุขมุ วิท 63
(เอกมัย)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมซอยสุขมุ วิท 4
(นานาใต้)
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมซอยสุขมุ วิท 14
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมซอยสุขมุ วิท 39
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

10,582,000 บาท
172,890,000
46,400,000
115,908,000
10,582,000

บาท
บาท
บาท
บาท
48,123,000 บาท

173,750,000
35,036,000
90,591,000
48,123,000

บาท
บาท
บาท
บาท
115,818,000 บาท

334,580,000
67,082,000
151,680,000
115,818,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,844,000 บาท

141,400,000
28,382,000
74,174,000
38,844,000

บาท
บาท
บาท
บาท
14,076,000 บาท

62,540,000
19,160,000
29,304,000
14,076,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,372,000 บาท

218,000,000
52,344,000
105,284,000
60,372,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ บริเวณถนนสุขมุ วิทจากซอยสุขมุ วิท 107
ถึงคลองบางนา
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนจันทน์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(13) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(14) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วมถนนสุวนิ ทวงศ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

41,175,000 บาท
182,970,000
43,734,000
98,061,000
41,175,000

บาท
บาท
บาท
บาท
146,694,200 บาท

203,742,000
20,374,200
183,367,800
36,673,600
146,694,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
69,854,400 บาท

97,020,000
9,702,000
87,318,000
17,463,600
69,854,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
58,169,600 บาท

80,791,100
8,079,100
72,712,000
14,542,400
58,169,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.6 ผลผลิตที่ 1 : สิง่ แวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ
14,392,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการดูแลรักษาทางนํา้ การบริหารจัดการนํา้ ในคลองและสถานีสูบนํา้
พื้นที่ท่งุ ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้รบั โอนภารกิจจากกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. งานสูบนํา้ นอกเขตกรมชลประทานและการบํารุงรักษา
2. งานดูแลบํารุงรักษาคลอง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.3923
6.6785
7.7138
-

รวม
14.3923
6.6785
7.7138

8.1.6.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
สถานี
14
14
14
14
14
เชิงปริมาณ : ประตูระบายนํา้ ในพื้นที่ท่งุ ตะวันออก
มีการบริหารจัดการเพือ่ ควบคุมปริมาณนํา้ ป้ องกัน
และแก้ไขปัญหานํา้ ท่วม
( 14 )
คลอง
16
16
16
16
16
เชิงปริมาณ : คลองในพื้นที่ทุ่งตะวันออกที่ได้รบั
ถ่ายโอนภารกิจได้รบั การดูแลให้สะอาดปราศจากขยะ
และวัชพืช
( 16 )
ล้านบาท
14.3923
14.3923
27.0617
28.1973
29.8343
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
14.3923
14.3923
27.0617
28.1973
29.8343
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
14.3923
14.3923
27.0617
28.1973
29.8343
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : สิง่ แวดล้อมเมืองที่มีคุณภาพ

14,392,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) งานสูบนํา้ นอกเขตกรมชลประทานและการบํารุงรักษา
(2) ค่าดูแลบํารุงรักษาคลอง

14,392,300
14,392,300
6,678,500
7,713,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.7 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การคมนาคม
2,351,550,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ แก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
8.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดกรรมสิทธิ์ท่ดี นิ
2. ก่อสร้างทางและสะพาน
3. ก่อสร้างทางต่างระดับและอุโมงค์ทางลอด

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2,351.5502
1,318.6862
801.0700
231.7940
-

รวม
2,351.5502
1,318.6862
801.0700
231.7940

8.1.7.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
หน่วยงาน
7
2
เชิงปริมาณ : กทม.สามารถจัดกรรมสิทธิ์เพือ่ ดําเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาํ้ เจ้าพระยาบริเวณแยก
เกียกกายได้
เชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างทางเลียบแม่นาํ้
เจ้าพระยา และขยายผิวจราจรได้

เมตร

3,080

3,020

เมตร

(-)
160

240

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

(-)
1,607.2626 2,351.5502
1,607.2626 2,351.5502
1,607.2626 2,351.5502
-

5,490

3,788.1500
3,788.1500
3,788.1500
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,950

1,318.6862
1,318.6862
1,318.6862
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานเพือ่ การคมนาคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานขา้ มแม่นาํ้ เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย
(2) ก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานขา้ มถนนจรัญสนิทวงศ์
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลงและทางยกระดับขา้ มแยกศิรริ าช
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา ช่วงที่ 1
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา ช่วงที่ 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา ช่วงที่ 3
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,351,550,200 บาท
2,351,550,200
2,351,550,200
2,351,550,200
1,318,686,200
81,070,000
346,900,000
250,280,000
15,550,000
81,070,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
231,794,000 บาท

1,255,700,000
642,000,000
230,072,000
151,834,000
231,794,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
325,800,000 บาท

1,770,000,000
177,000,000
382,200,000
325,800,000
885,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

2,470,000,000
247,000,000
522,463,800
988,000,000
712,536,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
384,400,000 บาท

2,061,500,000
206,150,000
440,200,000
384,400,000
1,030,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) โครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา ช่วงที่ 4
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา
ช่วงที่ 1
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา
ช่วงที่ 2
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา
ช่วงที่ 3
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าจ้างทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยา
ช่วงที่ 4
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

- บาท
2,061,500,000
206,150,000
440,200,000
824,600,000
590,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,000,000 บาท

30,000,000
3,000,000
9,000,000
3,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

44,000,000
4,400,000
13,200,000
17,600,000
8,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,800,000 บาท

34,000,000
3,400,000
10,200,000
6,800,000
13,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

34,000,000
3,400,000
10,200,000
13,600,000
6,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.8 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
6,357,153,600 บาท
8.1.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ และสร้างหลักประกันทางสังคมขัน้ พื้นฐานเพือ่ ให้ผูส้ ูงอายุสามารถ
ดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีศกั ดิ์ศรีในสังคม
8.1.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
42,170,374,400 บาท
8.1.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
42,170,374,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
6,357.1536
6,357.1536
-

รวม
6,357.1536
6,357.1536

8.1.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
746,815
811,016
900,080
983,817
1,075,390
เชิงปริมาณ : ผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุตงั้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไป ได้รบั
การสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล
( 746,815 )
ล้านบาท
12,426.0812 6,357.1536 7,065.6096 7,772.1564 8,549.3736
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12,426.0812 6,357.1536 7,065.6096 7,772.1564 8,549.3736
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
12,426.0812 6,357.1536 7,065.6096 7,772.1564 8,549.3736
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผูส้ ูงอายุ

6,357,153,600 บาท
6,357,153,600 บาท
6,357,153,600 บาท
6,357,153,600 บาท
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8.1.9 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงรุก
108,000,000 บาท
8.1.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ิงาน โดยเป็ นภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ที่สาํ คัญในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลขัน้ พื้นฐานปฏิบตั ิงาน สามารถ
ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข ตลอดจนการจัดการปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
8.1.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
684,000,000 บาท
8.1.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
684,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบตั ิงาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
108.0000
108.0000
-

รวม
108.0000
108.0000

8.1.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
15,000
15,000
16,000
17,000
17,000
เชิงปริมาณ : อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รบั การ
สนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานสาธารณสุขเชิงรุก
( 15,000 )
115.2000
122.4000
122.4000
ล้านบาท
216.0000 108.0000
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
216.0000 108.0000
115.2000
122.4000
122.4000
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
216.0000 108.0000
115.2000
122.4000
122.4000
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงรุก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบตั งิ าน
สาธารณสุขเชิงรุก

108,000,000 บาท
108,000,000 บาท
108,000,000 บาท
108,000,000 บาท
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8.1.10 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบําบัดยาและสารเสพติด
8.1.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการป้ องกัน บําบัดรักษาการติดยาเสพติดของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8.1.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
333,004,900 บาท
8.1.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
333,004,900 บาท
- เงินงบประมาณ

30,340,300 บาท

8.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การป้ องกัน บําบัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
30.3403
30.3403
-

รวม
30.3403
30.3403

8.1.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เขต
50
50
50
50
50
เชิงปริมาณ : กทม.มีการดําเนินการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
( 50 )
ล้านบาท
64.1576
30.3403
79.4966
79.5044
79.5060
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
64.1576
30.3403
79.4966
79.5044
79.5060
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
64.1576
30.3403
79.4966
79.5044
79.5060
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบําบัดยาและสารเสพติด

30,340,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร

30,340,300 บาท
30,340,300 บาท
30,340,300 บาท
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850,963,200 บาท
8.1.11 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ กิ าร
และทุพพลภาพ
8.1.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
8.1.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
5,255,260,800 บาท
8.1.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
5,255,260,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
850.9632
850.9632
-

รวม
850.9632
850.9632

8.1.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
71,750
88,642
97,506
107,257
117,983
เชิงปริมาณ : ผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพได้รบั การ
สงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล
( 71,750 )
936.0576 1,029.6672 1,132.6368
ล้านบาท
1,305.9360 850.9632
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,305.9360 850.9632
936.0576 1,029.6672 1,132.6368
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
1,305.9360 850.9632
936.0576 1,029.6672 1,132.6368
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

850,963,200 บาท
850,963,200 บาท
850,963,200 บาท
850,963,200 บาท
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8.1.12 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการป้ องกัน
84,164,600 บาท
ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์
8.1.12.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโรค โดยการให้ความรู ้ การป้ องกัน การรักษารวมทัง้ การให้ยาต้านไวรัส
8.1.12.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
580,631,600 บาท
8.1.12.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
580,631,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การบริการป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
84.1646
84.1646
-

รวม
84.1646
84.1646

8.1.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและกลุม่ เสีย่ งเข้าถึงข้อมูลความรู ้
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
และได้รบั อุปกรณ์ป้องกัน
( 100,000)
ล้านบาท
187.0667
84.1646
97.1857
103.0168
109.1978
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
187.0667
84.1646
97.1857
103.0168
109.1978
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
187.0667
84.1646
97.1857
103.0168
109.1978
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอืน่
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมในการ
ป้ องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาเอดส์

84,164,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) การป้ องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์

84,164,600 บาท
84,164,600 บาท
84,164,600 บาท
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8.1.13 ผลผลิตที่ 1 : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข
209,152,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตแพทย์และพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการและ
สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข
8.1.13.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
209.1520
209.1520
-

รวม
209.1520
209.1520

8.1.13.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ตัวชี้วดั /
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
720
860
860
860
860
เชิงปริมาณ : นักศึกษาแพทย์และพยาบาลได้รบั การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
( 720 )
คน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข
1,594
1,655
1,655
1,655
1,655
ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
( 1,594 )
รวมทัง้ สิ้น
228.4650
232.4650
236.4650
ล้านบาท
209.7270 209.1520
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
209.7270 209.1520
228.4650
232.4650
236.4650
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
209.7270 209.1520
228.4650
232.4650
236.4650
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผูส้ าํ เร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
(2) เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
(3) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิม่ ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

209,152,000 บาท
209,152,000 บาท
209,152,000 บาท
72,072,000 บาท
880,000 บาท
39,200,000 บาท
97,000,000 บาท
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8.1.14 ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน
163,114,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาแก่เด็ก ผูส้ ูงอายุและประชาชน โดยดูแลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ
และสังคมอารมณ์
8.1.14.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. งานสวัสดิการสังคม
2. งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
3. งานสาธารณสุข

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
163.1140
19.2992
0.5408
143.2740
-

รวม
163.1140
19.2992
0.5408
143.2740

8.1.14.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
6,327
6,489
6,618
6,750
6,885
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข
ได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
(-)
คน/วัน
เชิงปริมาณ : กทม.สามารถให้การดูแลเด็กก่อนประถม
6,641
7,721
7,875
8,030
8,190
วัย และผูส้ ูงอายุให้มสี ุขภาพที่ดี
(-)
คน/เดือน
เชิงปริมาณ : ผูป้ ระกอบการค้ามายื่นคําขอจดทะเบียน
400
400
400
400
400
พาณิชย์ ไม่นอ้ ยกว่า
( 400 )
ล้านบาท
163.1140 163.1140
รวมทัง้ สิ้น
303.6325
312.9895
323.2726
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
163.1140 163.1140
303.6325
312.9895
323.2726
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
163.1140 163.1140
303.6325
312.9895
323.2726
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการสาธารณสุข
(2) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผูส้ ูงอายุดนิ แดง
(3) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
(4) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบา้ นบางแค 2
(5) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก

163,114,000 บาท
163,114,000
163,114,000
143,274,000
4,323,300
540,800
11,111,300
3,864,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.1.15 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการคุณภาพนํ้ า
164,596,000 บาท
8.1.15.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ฟื้ นฟูและปรับปรุงคุณภาพนํา้ ในลําคลองให้สะอาด ด้วยการก่อสร้างท่อรวบรวมนํา้ เสียเพือ่ นําไปบําบัด
ในโรงบําบัดนํา้ เสีย
8.1.15.2 สถานที่ดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.1.15.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,142,000,000 บาท
8.1.15.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
1,071,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
1,071,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ก่อสร้างระบบนํา้ เสียและฟื้ นฟูสภาพนํา้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
164.5960
164.5960
-

รวม
164.5960
164.5960

8.1.15.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เมตร
390
4,380
10,530
7,120
เชิงปริมาณ : กทม.สามารถก่อสร้างระบบท่อเพือ่
รวบรวมนํา้ เสียได้ไม่นอ้ ยกว่า
(-)
ล้านบาท
353.2640 329.1920
รวมทัง้ สิ้น
641.8580
817.6860
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
336.6320 164.5960
284.8860
284.8860
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
336.6320 164.5960
284.8860
284.8860
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
16.6320 164.5960
356.9720
532.8000
- เงินรายได้
ล ้านบาท
16.6320 164.5960
356.9720
532.8000
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการจัดการคุณภาพนํ้ า
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างระบบรวบรวมนํา้ เสียเพิม่ เติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุคลองตันเขา้ โรงควบคุมคุณภาพนํา้ ดินแดง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ก่อสร้างระบบรวบรวมนํา้ เสีย (เพิม่ เติม) พื้นทีเ่ ขตห้วยขวางเขา้ โรงควบคุม
คุณภาพนํา้ ดินแดง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

164,596,000 บาท
164,596,000 บาท
164,596,000 บาท
164,596,000 บาท
110,196,000 บาท
542,000,000
271,000,000
271,000,000
16,632,000
110,196,000
144,172,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
54,400,000 บาท

1,600,000,000
800,000,000
800,000,000
320,000,000
54,400,000
212,800,000
212,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงมหาดไทย
เมืองพัทยา
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

1,767,548,600 บาท
1,741,817,400 บาท

1. วิสยั ทัศน์
นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วทีม่ มี าตรฐาน ยัง่ ยืนและน่าอยู่สาํ หรับทุกคน
2. พันธกิจ
1. พัฒนาเมืองน่าอยู่และยัง่ ยืนครอบคลุมทัง้ เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิง่ แวดล้อม
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยาสู่การเป็ นเมืองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วทีม่ มี าตรฐาน
และเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมภิ าค
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมและเป็ นธรรม
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการทีด่ แี ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้มแข็ง
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พื้นฐานเพิม่ มากขึ้น
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รบั การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทัง้ ด้านความ
ปลอดภัย สิง่ แวดล้อมและสวัสดิการ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูส้ ุงอายุท่มี อี ายุ
60 ปี ข้นึ ไป ที่มาขึ้นทะเบียนได้รบั เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุจากเมืองพัทยา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนรายการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ ที่ได้รบั การพัฒนา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูพ้ กิ ารหรือ
ทุพพลภาพที่ข้นึ ทะเบียนได้รบั การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพความพิการจากเมืองพัทยา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์
ที่มสี ทิ ธิได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์จากเมืองพัทยา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนรายการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ ที่ได้รบั การพัฒนา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนรายการ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิง่ แวดล ้อม
ที่ได้รบั การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,850.2691
1,800.2239
1,950.9903
2,048.5413
2,150.9665
1,767.5486
1,741.9439
1,950.9903
2,048.5413
2,150.9665
82.7205
58.2800
82.7205
58.2800
-

รายการ

7

6

7

7

7

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

420.5127
44.1268
44.1268

311.8142
9.3000
9.3000

361.8742
-

379.9697
-

398.9663
-

9,421

10,365

10,880

11,420

12,000

1

1

1

1

1

คน

1,413

1,554

1,600

1,680

1,760

คน

334

384

400

420

440

รายการ

13

7

10

10

10

4

5

5

6

796.4590
48.9800
48.9800

917.4070
-

963.2772
-

1,011.4410
-

คน

รายการ

รายการ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

841.4590
35.9337
35.9337
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
3. การให้บริการทางด้านการศึกษามีความ
เหมาะสม ทัว่ ถึงและครอบคลุมเขตพื้นที่
เมืองพัทยา
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนสังกัด
เมืองพัทยาได้รบั การสนับสนุนการจัดการศึกษา
อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และ
ค่าจัดการเรียนการสอน
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนข้าราชการครู
พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยาผูม้ สี ทิ ธิ
ได้รบั การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากร
ด้านการศึกษาที่ได้รบั ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่นื ตามสิทธิ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนในสังกัด
เมืองพัทยาที่ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
4. แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ
- ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รบั การพัฒนา
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

คน

18,750

18,870

18,990

19,110

19,230

คน

1,955

1,977

2,000

2,100

2,200

คน

774

696

700

710

720

คน

18,750

18,870

18,990

19,110

19,230

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท

505.5769
2.6600
2.6600

558.7707
-

586.7091
-

616.0444
-

646.8467
-

รายการ

1

1

5

5

5

74.9000
-

85.0000
-

89.2500
-

93.7125
-

ล้านบาท
ล้านบาท

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบูรณาการ

1,741,817,400 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

74,900,000 บาท
1,666,917,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทําเพือ่ การ
คมนาคม
2. ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่
ประชาชนได้รบั
รวมทัง้ สิ้น

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
278.1788
33.4382
-

หน่วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2565- จบ งบประมาณ
58.2800
9.3000

จํานวน
รายการ
3
1

ปี 2562
73.7261
26.8892

2

46.8369

244.7406

-

-

48.9800

3

73.7261

278.1788

-

-

58.2800

เหตุผลความจําเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่อง จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 73,726,100 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบบุคลากร
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุน
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของ
ครูบาํ นาญ พนักงานครูและภารโรง
เมืองพัทยา
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นมโรงเรียน)
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา
ได้รบั การศึกษา
ผลผลิตที่ 2 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทําเพือ่
การคมนาคม
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดพัฒนา
ประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมืองพัทยา
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่
ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่
ผูป้ ่ วยเอดส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,741.8174
74.9000
74.9000
-

รวม
1,741.8174
74.9000
74.9000

-

-

1,666.9174

-

1,666.9174

-

-

82.0221

-

82.0221

-

-

16.0000

-

16.0000

-

-

-

31.8150

-

31.8150

-

-

-

62.5920

-

62.5920

-

-

-

107.9480

-

107.9480

-

-

-

258.3936

-

258.3936

-

-

-

311.8142

-

311.8142

-

-

-

80.6040

-

80.6040

-

-

-

15.0000

-

15.0000

-

-

-

14.9184

-

14.9184

-

-

-

2.3040

-

2.3040
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านคุณภาพชีวติ
ที่ประชาชนได้รบั
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ
ด้านสิง่ แวดล ้อม

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
335.0761
-

348.4300

งบรายจ่ายอืน่
-

รวม
335.0761

-

348.4300
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
8.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันของประเทศ
8.1.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.1.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
347,962,500 บาท
8.1.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
347,962,500 บาท
- เงินงบประมาณ

74,900,000 บาท
74,900,000 บาท

8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
74.9000
74.9000
-

รวม
74.9000
74.9000

8.1.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
5
5
5
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั การพัฒนา
74.9000
85.0000
89.2500
93.7125
ล้านบาท
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
74.9000
85.0000
89.2500
93.7125
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
74.9000
85.0000
89.2500
93.7125
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ ารางเบา
(Tram way) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

74,900,000 บาท
74,900,000 บาท
74,900,000 บาท
74,900,000 บาท

74,900,000 บาท
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1,666,917,400 บาท
8.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
82,022,100 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาล
จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
8.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาสได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับรายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
8.2.1.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน
8.2.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
484,635,000 บาท
8.2.1.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
484,635,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
82.0221
82.0221
-

รวม
82.0221
82.0221

8.2.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
18,750
18,870
18,990
19,110
19,230
ที่ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
( 18,750 )
ล้านบาท
131.1096
82.0221
86.1232
90.4293
94.9508
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
131.1096
82.0221
86.1232
90.4293
94.9508
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
131.1096
82.0221
86.1232
90.4293
94.9508
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุ บาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

82,022,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
(2) ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน
(3) ค่าจัดการเรียนการสอน
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(5) ค่าหนังสือเรียน

82,022,100
82,022,100
11,057,100
7,159,600
43,864,700
7,019,100
12,921,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุ นการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของครูบํานาญ
พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา
8.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพของครูบาํ นาญ พนักงานครู และภารโรงของเมืองพัทยา
8.2.2.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
100,962,000 บาท
8.2.2.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
100,962,000 บาท
- เงินงบประมาณ

16,000,000 บาท

8.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลสําหรับครูบาํ นาญ พนักงานครู
และภารโรงเมืองพัทยา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
16.0000
16.0000
-

รวม
16.0000
16.0000

8.2.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,955
1,977
2,000
2,100
2,200
เชิงปริมาณ : จํานวนข้าราชการครู พนักงานครู
และภารโรงเมืองพัทยาผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
( 1,955 )
ล้านบาท
32.0000
รวมทัง้ สิ้น
16.0000
16.8000
17.6400
18.5220
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
32.0000
16.0000
16.8000
17.6400
18.5220
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
32.0000
16.0000
16.8000
17.6400
18.5220
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของครูบํานาญ
พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา

16,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่ารักษาพยาบาลสําหรับครูบาํ นาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา

16,000,000 บาท
16,000,000 บาท
16,000,000 บาท
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8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุ นอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
8.2.3.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นกั เรียนในสังกัดเมืองพัทยา
8.2.3.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน
8.2.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
200,229,600 บาท
8.2.3.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
200,229,600 บาท
- เงินงบประมาณ

31,815,000 บาท

8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
31.8150
31.8150
-

รวม
31.8150
31.8150

8.2.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
18,750
18,870
18,990
19,110
19,230
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาที่ได้รบั
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
( 18,750 )
ล้านบาท
63.1031
31.8150
33.4057
35.0760
36.8298
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
63.1031
31.8150
33.4057
35.0760
36.8298
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
63.1031
31.8150
33.4057
35.0760
36.8298
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

31,815,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

31,815,000 บาท
31,815,000 บาท
31,815,000 บาท
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8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
8.2.4.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา
8.2.4.2 สถานที่ดําเนิ นการ
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน
8.2.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
8.2.4.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
362,999,200 บาท
- เงินงบประมาณ
362,999,200 บาท

62,592,000 บาท

8.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
62.5920
62.5920
-

รวม
62.5920
62.5920

8.2.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาที่ได้รบั
18,750
18,870
18,990
19,110
19,230
การสนับสนุนอาหารกลางวัน
( 18,750 )
รวมทัง้ สิ้น
ล้านบาท
93.2200
62.5920
65.7216
69.0076
72.4580
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
93.2200
62.5920
65.7216
69.0076
72.4580
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
93.2200
62.5920
65.7216
69.0076
72.4580
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน

62,592,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าอาหารกลางวัน

62,592,000 บาท
62,592,000 บาท
62,592,000 บาท
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8.2.5 ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รบั การศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

107,948,000 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจัดการศึกษา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
107.9480
107.9480
-

รวม
107.9480
107.9480

8.2.5.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
18,750
18,870
18,990
19,110
19,230
เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาที่ได้รบั
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
( 18,750 )
ล้านบาท
69.5058 107.9480
113.3454
119.0126
124.9633
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
66.8458 107.9480
113.3454
119.0126
124.9633
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
66.8458 107.9480
113.3454
119.0126
124.9633
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
2.6600
เงินนอกงบประมาณ
ล ้านบาท
2.6600
- เงินรายได้
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รบั การศึกษา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าตอบแทน
(2) ค่าใช้สอย
(3) ค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่ เยาวชน
(4) ค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพือ่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล ้อม
(5) ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ ป้ องกันยาเสพติด
(6) ค่าเครือ่ งนุ่งห่ม
(7) ค่าวัสดุ
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) การจัดหาเครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 10 ชุด
2) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา 1 ระบบ

107,948,000 บาท
107,948,000
43,906,800
36,527,900
5,506,100
150,000
150,000
1,000,000
118,100
454,700
64,041,200
18,041,200
18,041,200
46,000,000
46,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.6 ผลผลิตที่ 2 : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจ
258,393,600 บาท
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ สนับสนุนเงินเดือน เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่นื ของบุคลากรทางการศึกษาของเมืองพัทยา
8.2.6.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการศึกษา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
258.3936
258.3936
-

รวม
258.3936
258.3936

8.2.6.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
774
696
700
710
720
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรด้านการศึกษาที่ได้รบั
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่นื
ตามสิทธิ
( 774 )
ล้านบาท
254.0493 258.3936
รวมทัง้ สิ้น
271.3132
284.8789
299.1228
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
254.0493 258.3936
271.3132
284.8789
299.1228
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
254.0493 258.3936
271.3132
284.8789
299.1228
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา
(2) ค่าจ้างประจําบุคลากรทางการศึกษา
(3) เงินบําเหน็จบํานาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ
ครูบาํ นาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครูบาํ นาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา

258,393,600 บาท
258,393,600
258,393,600
212,541,700
1,868,300

บาท
บาท
บาท
บาท

41,583,600 บาท
2,400,000 บาท
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8.2.7 ผลผลิตที่ 3 : โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทําเพือ่ การคมนาคม
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
8.2.7.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

311,814,200 บาท

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
311.8142
311.8142
-

รวม
311.8142
311.8142

8.2.7.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
7
6
7
7
7
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้รบั การพัฒนา
(-)
ล้านบาท
333.2595 324.7991
361.8742
379.9697
398.9663
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
302.2707 311.8142
361.8742
379.9697
398.9663
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
302.2707 311.8142
361.8742
379.9697
398.9663
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
44.1268
9.3000
- เงินรายได้
ล ้านบาท
44.1268
9.3000
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทําเพือ่ การคมนาคม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) การปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสายสองและบริเวณพื้นทีใ่ กล ้เคียง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นทีป่ ระมาณ 59,941 ตารางเมตร
พร้อมจัดทําเครือ่ งหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์
(2) การก่อสร้างระบบป้ องกันนํา้ ท่วมชายหาดพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(3) การก่อสร้างท่อระบายนํา้ ฝน ชุมชนบา้ นชัยพฤกษ์ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี (ขา้ งเลคแลนด์วอร์เตอร์สกี)
(4) การก่อสร้างระบบระบายนํา้ ฝน ถนนพัทยาสายสอง (แยกทางขึ้น
เขาพระตําหนักถึงคลองพัทยาใต้) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(5) การพัฒนาและอํานวยความปลอดภัยทางการจราจรเส้นทาง
สู่แหล่งท่องเทีย่ วบนเกาะล ้าน เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(6) การก่อสร้างระบบระบายนํา้ และรวบรวมนํา้ เสีย พื้นทีเ่ ขาพระตําหนัก
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

311,814,200 บาท
311,814,200 บาท
311,814,200 บาท
311,814,200 บาท

80,000,000 บาท
105,000,000 บาท
52,525,000 บาท
14,400,000 บาท
33,000,000 บาท
26,889,200 บาท
93,000,000
9,300,000
83,700,000
23,372,600
26,889,200
33,438,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.8 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ
8.2.8.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างหลักประกันรายได้แก่ผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุ 60 ปี ข้นึ ไป
8.2.8.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
488,065,300 บาท
8.2.8.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
488,065,300 บาท
- เงินงบประมาณ

80,604,000 บาท

8.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผูส้ ูงอายุ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
80.6040
80.6040
-

รวม
80.6040
80.6040

8.2.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนผูส้ ูงอายุท่มี อี ายุ 60 ปี ข้นึ ไป
9,421
10,365
10,880
11,420
12,000
ที่มาขึ้นทะเบียนได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากเมืองพัทยา
( 9,421 )
ล้านบาท
140.6520
รวมทัง้ สิ้น
80.6040
84.6342
88.8659
93.3092
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
140.6520
80.6040
84.6342
88.8659
93.3092
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
140.6520
80.6040
84.6342
88.8659
93.3092
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้ ูงอายุ

80,604,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผูส้ ูงอายุ

80,604,000 บาท
80,604,000 บาท
80,604,000 บาท
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8.2.9 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา
8.2.9.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง
8.2.9.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
94,651,800 บาท
8.2.9.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
94,651,800 บาท
- เงินงบประมาณ

15,000,000 บาท

8.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การป้ องกันและเฝ้ าระวังและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
15.0000
15.0000
-

รวม
15.0000
15.0000

8.2.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
1
1
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ที่ได้รบั การพัฒนา
(1)
ล้านบาท
30.0000
15.0000
15.7500
16.5375
17.3643
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
30.0000
15.0000
15.7500
16.5375
17.3643
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
30.0000
15.0000
15.7500
16.5375
17.3643
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเมืองพัทยา

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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8.2.10 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม
14,918,400 บาท
ให้แก่ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
8.2.10.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ
8.2.10.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
90,901,700 บาท
8.2.10.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
90,901,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผูพ้ กิ าร

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
14.9184
14.9184
-

รวม
14.9184
14.9184

8.2.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
1,413
1,554
1,600
1,680
1,760
เชิงปริมาณ : จํานวนผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ
ที่ข้นึ ทะเบียนได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการจากเมืองพัทยา
( 1,413 )
ล้านบาท
26.6016
รวมทัง้ สิ้น
14.9184
15.6643
16.4475
17.2699
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
26.6016
14.9184
15.6643
16.4475
17.2699
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
26.6016
14.9184
15.6643
16.4475
17.2699
- งบรายจ่ายอื่น
ล ้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม
ให้แก่ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ

14,918,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

14,918,400 บาท
14,918,400 บาท
14,918,400 บาท
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8.2.11 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผูป้ ่ วยเอดส
8.2.11.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผูป้ ่ วยเอดส์
8.2.11.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
14,352,400 บาท
8.2.11.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
14,352,400 บาท
- เงินงบประมาณ

2,304,000 บาท

8.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผูป้ ่ วยเอดส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
2.3040
2.3040
-

รวม
2.3040
2.3040

8.2.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
334
384
400
420
440
เชิงปริมาณ : จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ท่มี สี ทิ ธิได้รบั
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
( 334 )
ล้านบาท
4.4220
2.3040
2.4192
2.5401
2.6671
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4.4220
2.3040
2.4192
2.5401
2.6671
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
4.4220
2.3040
2.4192
2.5401
2.6671
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคม
ให้แก่ผูป้ ่ วยเอดส์

2,304,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) ค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผูป้ ่ วยเอดส์

2,304,000 บาท
2,304,000 บาท
2,304,000 บาท
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335,076,100 บาท

8.2.12 ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ประชาชนได้รบั
วัตถุประสงค์ :
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
8.2.12.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. การบริการด้านคุณภาพชีวติ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
335.0761
335.0761
-

รวม
335.0761
335.0761

8.2.12.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
13
7
10
10
10
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ที่ได้รบั การพัฒนา
(8)
ล้านบาท
774.3187 392.9911
รวมทัง้ สิ้น
433.0878
454.7422
477.4793
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
738.3850 335.0761
433.0878
454.7422
477.4793
ล ้านบาท
- งบดําเนินงาน
ล ้านบาท
- งบลงทุน
ล ้านบาท
738.3850
- งบเงินอุดหนุน
ล ้านบาท
335.0761
433.0878
454.7422
477.4793
- งบรายจ่ายอื่น
ล้านบาท
35.9337
48.9800
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
ล ้านบาท
35.9337
48.9800
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : บริการด้านคุณภาพชีวติ ที่ประชาชนได้รบั
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ การบริหารและการดําเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา
(2) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย
และการกูภ้ ยั ชายฝัง่ ระยะที่ 7
(3) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ดูแลความปลอดภัยให้กบั ประชาชนและนักท่องเทีย่ ว
บริเวณท่าเทียบเรือเมืองพัทยา
(4) ค่าดําเนินงานศูนย์แพทย์ชมุ ชนเกาะล ้าน เมืองพัทยา
2) ค่าครุภณั ฑ์
(1) การจัดหาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบสายนําสัญญาณใยแก้วนําแสง
แบบฝังใต้ดนิ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3
จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) การก่อสร้างสถานีสูบป้ องกันนํา้ ท่วมบา้ นเขาตาโล (Sump 4/2)
พร้อมท่อระบายนํา้ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

412,464,600 บาท
412,464,600
412,464,600
265,739,200
170,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

44,739,200 บาท
20,000,000 บาท
31,000,000 บาท
22,500,000 บาท
22,500,000 บาท
46,836,900 บาท
46,836,900 บาท
398,000,000
39,800,000
358,200,000
89,100,000
46,836,900
222,263,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
- บาท

91,800,000
9,180,000
82,620,000
60,142,500
22,477,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.13 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
348,430,000 บาท
8.2.13.1 วัตถุประสงค์
เพือ่ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ในเรื่องของอากาศ
นํา้ เสีย ขยะ สิง่ ปฏิกูล และของเสียอันตราย ตลอดจนให้ความสําคัญกับมาตรการป้ องกันและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสิง่ แวดล ้อม เพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ ของประชาชน
8.2.13.2 สถานที่ดําเนิ นการ
เมืองพัทยา
8.2.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
1,501,776,700 บาท
8.2.13.4 วงเงินทัง้ สิ้นของโครงการ
- เงินงบประมาณ
1,501,776,700 บาท
8.2.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล ้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทัง้ สิ้น
1. การพัฒนาสิง่ แวดล ้อมให้มคี ุณภาพ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
348.4300
348.4300
-

รวม
348.4300
348.4300

8.2.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
เริ่มต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
ตัวชี้วดั /
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
4
5
5
5
เชิงคุณภาพ : จํานวนรายการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านสิง่ แวดล ้อมที่ได้รบั การพัฒนา
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล ้านบาท
ล้านบาท

-

348.4300
348.4300
348.4300
-

365.8515
365.8515
365.8515
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายที่ได้ตงั้ งบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

384.1440
384.1440
384.1440
-

403.3512
403.3512
403.3512
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) การจัดหาเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในระบบบําบัดนํา้ เสีย
พื้นทีพ่ ทั ยาและนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
(2) การเพิม่ ประสิทธิภาพฝ่ ายบริการรักษาความสะอาดและสิง่ ปฏิกูล
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
(3) ครุภณั ฑ์สาํ หรับขนถ่ายขยะมูลฝอย เกาะล ้าน เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
2) ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) การก่อสร้างท่อรวบรวมนํา้ เสียและระบายนํา้ ฝน ถนนสว่างฟ้ า
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

348,430,000 บาท
348,430,000 บาท
348,430,000 บาท
238,430,000 บาท
176,000,000 บาท
22,740,000 บาท
39,690,000 บาท
110,000,000 บาท
110,000,000 บาท

