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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๕
l

กระทรวงคมนาคม

สำ�นักงบประมาณ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
กระทรวงคมนาคม
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) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 516
1
1
1
2
4
6
8

9 ถึง 34
9
9
9
10
12
12
13
14

(ข)

(2) กรมเจ้าท่า
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) กรมการขนส่งทางบก
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
35 ถึง 71
35
35
35
36
38
38
39
40

73 ถึง 108
73
73
73
74
76
76
77
79

(ค)

(4) กรมท่าอากาศยาน
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) กรมทางหลวง
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
109 ถึง 144
109
109
109
110
111
111
113
114

145 ถึง 321
145
145
145
146
148
148
150
153

(ง)

(6) กรมทางหลวงชนบท
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) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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
323 ถึง 495
323
323
323
324
326
326
328
332

497 ถึง 516
497
497
497
498
499
499
501
502

1

กระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

168,767,996,400 บาท
183,732,535,100 บาท

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลือนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยังยืน
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบายและขับเคลือนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และระบบการจัดการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการ
ทังปัจจุบนั และอนาคต
3. กํากับ ดู แลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทนั ต่อความเปลียนแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มคี ุณภาพอย่างต่อเนือง
5. ส่งเสริม สนับสนุนเพือสร้างค่านิยมทีเหมาะสมของผู ใ้ ช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนืองสู่ความเป็ นเลิศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ระบบโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มปี ระสิทธิภาพ ทําให้ลดต้นทุนการขนส่ง
2. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานและบริการระบบขนส่งให้เชือมโยง ครอบคลุมทัวถึง และเข้าถึงได้งา่ ย
3. พัฒนาท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผู โ้ ดยสารทีเพิมขึน
4. มีมาตรฐานและระบบกํากับดู แลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ทําให้สามารถลดอุบตั เิ หตุจาก
การขนส่งทุกรูปแบบ

2

4. ความเชือมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร
ยุทธศาสตร์ชาติ
งบประมาณ
แผนงาน
ฉบับที 12
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
- แผนงานบูรณาการขับเคลือน
421.6548
มันคงแห่งชาติเพือการพัฒนา
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ประเทศสูค่ วามมังคังและยังยืน
ภาคใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง

- แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

10.0115

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันของ
ได้อย่างยังยืน
ประเทศ

- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเทียว กีฬา และ
วัฒนธรรม

929.7087

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและระบบโลจิสติกส์

- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

94,370.0271

- แผนงานบูรณาการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้าน
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ)

13.5000

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

- แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

50,450.2523

- แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7,067.5339

- แผนงานบูรณาการขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและ - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
เสริมสร้างศักยภาพคน
ให้คนมีสุขภาวะทีดี
ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนําและ - แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที อนุรกั ษ์ ฟื นฟู และป้ องกันการ
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมอย่างยังยืน ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

11,144.7993

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
และพืนทีเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเป็ นมิตร
ต่อสิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเป็ นมิตร
กับสิงแวดล้อมเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน

9,583.2491

4,422.2287
4,309.6678
119.1576

3

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที 12

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณ

แผนงาน
- แผนงานยุทธศาสตร์จดั การ
ผลกระทบจากการเปลียนแปลง
สภาวะภูมอิ ากาศ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

16.5875

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนําและ - แผนงานบูรณาการบริหาร
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที จัดการทรัพยากรนํา
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมอย่างยังยืน

483.6034

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

- แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน

386.5458

- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ

4.0076

รวมทังสิน

183,732.5351

4

5. เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การพัฒนาระบบขนส่งเพือเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงตํากว่า
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางนําเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทังหมด ไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ล้านบาท 169,289.7644 184,789.1571 174,376.5490 138,625.7387
ล้านบาท 168,767.9964 183,732.5351 173,287.2481 138,236.3376
ล้านบาท
521.7680 1,056.6220 1,089.3009
389.4011

67,187.1894
67,173.3394
13.8500

ร้อยละ

7.3

7.3

7.2

6.9

6.9

ร้อยละ

14

13

12.5

12

12

ร้อยละ

11.9

12.2

12.6

15

15

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้า ร้อยละ
ภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบการขนส่งสินค้า
ทังหมด ไม่นอ้ ยกว่า

2.31

2.86

3.47

4

4

ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จในการผลักดัน ร้อยละ
ให้เกิดโครงข่ายความเชือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที
ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางนํา ทางอากาศ เพือ
อํานวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
-เงินกูต้ ่างประเทศ
-เงินรายได้
2. เชือมโยงโครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก
ในเขตเมืองและภูมิภาค
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. เพิมคุณภาพการให้บริการสาธารณะและการเดินทาง
การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

99,862.6618 112,729.3662 104,313.5934
521.7680 1,056.6220 1,089.3009
508.1680 1,043.0220 1,075.7009
13.6000
13.6000
13.6000

32.97

ร้อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านคน
ต่อปี

14,845.1199
-

-

70,957.8250
389.4011
375.8011
13.6000

115.6528
13.8500
0.2500
13.6000

33.02

33.72

34.65

34.65

52.25

52.90

53.56

53.56

8,393.1889
-

4,946.6971
-

2,658.8775
-

11,209.0595
-

90

90

120

120
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เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง
ตัวชีวัด
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในภูมภิ าค
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั เิ หตุการขนส่ง
สาธารณะทางนํา ลดลง
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั เิ หตุการขนส่ง
สาธารณะทางราง

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนอุบตั เิ หตุการขนส่ง
สาธารณะทางอากาศ
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั เิ หตุการขนส่ง
สาธารณะทางบกลดลง
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ
ล้านคน
ต่อปี
ร้อยละ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

-

55

55

66

66

1

1.5

1.5

2

2

ครังต่อ
การเดิน
รถ 1
ล้าน
กิโลเมตร

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

ครัง

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ร้อยละ

3.2

3.4

3.6

3.8

3.8

ล้านบาท
ล้านบาท

54,060.2147
-

59,794.1094
-

60,580.4658
-

62,331.8155
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

64,398.8091
-

รวมทังสิน
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
2. กรมเจ้าท่า
3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน
5. กรมทางหลวง
6. กรมทางหลวงชนบท
7. สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

หน่ วยงาน

9,583.2491
9,583.2491
159.0953

710.9554
1,913.3516
309.2478
4,980.7253
1,409.6398
100.2339

183,732.5351
183,732.5351
623.3559

4,788.0137
4,154.3235
6,614.4332
119,091.2059
48,089.3486
371.8543

2,603.2373
1,066.7683
533.9622
24,800.6356
21,004.3815
53.2324

50,450.2523
50,450.2523
388.0350

แผนงาน
พืนฐาน

529.1058
1,100.0000
3,139.3654
16.5875

4,831.9587
4,831.9587
46.9000

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

1,473.8210
645.0978
5,771.2232
88,209.8450
22,535.9619
201.8005

118,867.0750
118,867.0750
29.3256

แผนงาน
บูรณาการ

-

-

ค่าดําเนิ นการ
ภาครัฐ

10.0115
421.6548
-

431.6663
431.6663
-

รวมทังสิน

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทังสินของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

รวมทังสิน

รวมทังสิน

-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

-

แผนงาน
พืนฐาน

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคงและการต่างประเทศ

10.0115
421.6548
-

431.6663
431.6663
-

แผนงาน
บูรณาการ

4,294.3988
3,625.2177
6,614.4332
117,991.2059
44,526.9768
355.2668

177,981.2991
177,981.2991
573.7999

รวมทังสิน

แผนงาน
พืนฐาน

710.9554 2,603.2373
1,913.3516 1,066.7683
309.2478
533.9622
4,980.7253 24,800.6356
1,409.6398 21,004.3815
100.2339
53.2324

9,583.2491 50,450.2523
9,583.2491 50,450.2523
159.0953
388.0350

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

980.2061
645.0978
5,771.2232
88,209.8450
22,112.9555
201.8005

117,947.7977
117,947.7977
26.6696

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่ วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

142.5600
1,100.0000
3,020.2078
-

4,309.6678
4,309.6678
46.9000

รวมทังสิน

-

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ
-

-

-

แผนงาน
พืนฐาน

142.5600
1,100.0000
3,020.2078
-

4,309.6678
4,309.6678
46.9000

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

-

-

แผนงาน
บูรณาการ

หน่ วย :ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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รวมทังสิน
ส่วนราชการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
2. กรมเจ้าท่า
3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน
5. กรมทางหลวง
6. กรมทางหลวงชนบท
7. สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

หน่ วยงาน

-

-

-

-

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

-

-

แผนงาน
พืนฐาน

-

-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

-

-

แผนงาน
บูรณาการ

483.6034
119.1576
16.5875

619.3485
619.3485
-

รวมทังสิน

-

-

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

-

-

แผนงาน
พืนฐาน

119.1576
16.5875

135.7451
135.7451
-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

483.6034
-

483.6034
483.6034
-

แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนํ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมอย่างยังยืน

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทังสินของหน่ วยงานรวมทุกแผนงาน จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รวมทังสิน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือมลํา และสร้างการเติบโตจากภายใน

386.5458
1.3516
-

390.5534
390.5534
2.6560

รวมทังสิน

-

-

แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ

-

-

แผนงาน
พืนฐาน

386.5458
-

386.5458
386.5458
-

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1.3516
-

4.0076
4.0076
2.6560

แผนงาน
บูรณาการ

รวมทังสิน

-

-

-

-

-

-

แผนงานบริหาร
แผนงานบริหาร
เพือรองรับกรณี
จัดการหนี ภาครัฐ
ฉุกเฉิ นฯ

รายการค่าดําเนิ นการภาครัฐ

หน่ วย :ล้านบาท
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7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ

เงินนอก

หน่ วยงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปี 2562
14.0291

ปี 2563
13.4311

ปี 2564
11.9815

ปี 2565 - จบ
7.2912

งบประมาณ
-

2. กรมเจ้าท่า

1,495.0455

1,412.5084

90.4272

6.0681

-

945.1749

1,027.5165

411.1283

80.0627

-

3,814.4247

4,646.3119

3,057.3644

2.1120

-

5. กรมทางหลวง

68,075.7621

69,968.2312

34,434.4933

17.5400

6. กรมทางหลวงชนบท

11,429.0009

10,692.7852

2,912.1592

1.8792

-

234.8997

184.7636

4.1076

5.3046

-

86,008.3369

87,945.5479

40,921.6615

120.2578

3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมท่าอากาศยาน

7. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวมทังสิน

3,002.9420

3,002.9420
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กระทรวงคมนาคม
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

735,918,800 บาท
623,355,900 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นศู นย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมทีทันสมัย
2. พันธกิจ
1. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล
เพือขับเคลือนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2. บริหารยุทธศาสตร์ดา้ นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสือสารและประชาสัมพันธ์
ด้านการจัดการเรืองร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพือสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคม
ได้อย่างเป็ นผลสําเร็จ
3. ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4. บริหารความสัมพันธ์ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนืองเพือให้สามารถ
นําส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
1. มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ทได้
ี รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือง และสามารถขับเคลือน
การปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการกํากับดูแลและบริการด้านการบินมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนด
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
735.9188
623.3559
479.5270
485.2883
488.9751
735.9188
623.3559
479.5270
485.2883
488.9751
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือขับเคลือน
นโยบายและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการเพือการขับเคลือนการปฏิบตั ิ
ราชการโดยรวมของกระทรวง

ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

85

90

90

95

95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ทางรถไฟของประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จ
ในการขับเคลือนงานของสํานักงานบริหาร
การพัฒนาโครงการฯ

ล้านบาท
ล้านบาท

482.0518
-

531.9198
-

452.6211
-

458.3824
-

464.1365
-

ระดับ

-

5

5

5

5

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ดําเนิ นงานอย่างมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ล้านบาท
ล้านบาท

-

4.6320
-

3.5578
-

3.5578
-

3.5578
-

ร้อยละ

80

85

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ขับเคลือนองค์กรภาครัฐสูก่ ารเป็ นรัฐบาล
ดิจทิ ลั
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ในการเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั

ล้านบาท
ล้านบาท

1.9710
-

2.6560
-

-

-

-

ร้อยละ

-

85

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

-

13.5000
-

-

-

-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
5. ประชาชนทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงบริการ
โครงสร้างพืนฐาน และการขนส่งสาธารณะ
อย่างทัวถึง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มีมาตรฐานโครงสร้าง
พืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการภาคขนส่งสําหรับ
คนพิการ เด็ก และผูส้ ูงอายุ

หน่ วยนับ

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

โครงการ/
เรือง

1

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. พัฒนาระบบการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : การดําเนินงาน
เป็ นไปตามทีองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนด

ล้านบาท
ล้านบาท

8.0000
-

-

-

-

-

ร้อยละ

50

-

-

-

-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ของการมีระบบกํากับดูแลทีมีมาตรฐาน

ร้อยละ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. การพัฒนาระบบการบริการ ข้อมูลข่าวสาร
การบิน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จ
ของการมีระบบกํากับดูแลทีมีมาตรฐาน

ล้านบาท
ล้านบาท

23.7454
-

ร้อยละ

100

-

-

-

-

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
8. สนับสนุ นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

220.1506
-

-

-

-

-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มีการบูรณาการระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
กับหน่วยงานในสังกัดได้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

-

70

80

90

100

23.7481
-

23.3481
-

23.3481
-

21.2808
-

หน่วยงาน

-

7

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

-

46.9000
-

-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐาน

159,095,300 บาท
388,035,000 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

388,035,000 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

46,900,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีดี

46,900,000 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

29,325,600 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

13,169,600 บาท
13,500,000 บาท
2,656,000 บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน
และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
2. ผลผลิต : การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
รวมทังสิน

จํานวน
รายการ
18
16

ปี 2562
14.0291
11.5618

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565- จบ งบประมาณ
13.4311
11.9815
7.2912
11.3638
9.9142
7.2912
-

2

2.4673

2.0673

2.0673

18

14.0291

13.4311

11.9815

7.2912

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 14 รายการ เป็ นเงิน 11,252,100 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 2,777,000 บาท

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย
แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
โครงการที 1 : โครงการขับเคลือน
การดําเนินงานโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
ให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
โครงการที 1 : โครงการควบคุมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ด้านคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนางาน
ด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือน
ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั
โครงการที 1 : โครงการบูรณาการ
การทํางานและการบริการของภาครัฐ
สูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที 1 : โครงการดําเนินงาน
ในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในภาครัฐ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
156.3537
226.6910
156.3537
2.7416
223.9494
-

222.4494
-

-

1.5000

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
110.3375
25.1059
104.8678
44.2275
25.1059
94.7522
44.2275
-

1.3578
23.7481

91.6202
-

รวม
623.3559
159.0953
388.0350
359.6549
23.7481

-

3.1320

4.6320

46.9000

-

-

46.9000

-

46.9000

-

-

46.9000

-

-

5.7100

-

7.4596

13.1696

-

-

5.7100

-

7.4596

13.1696

-

-

13.5000

-

-

13.5000

-

-

13.5000

-

-

13.5000

-

-

-

-

2.6560

2.6560

-

-

-

-

2.6560

2.6560
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

159,095,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
161.2019

ปี 2562
159.0953

161.2019
158.3559
2.8460
-

159.0953
156.3537
2.7416
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
168.4610
178.1718
188.4209
168.4610
165.5940
2.8670
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

178.1718
175.2872
2.8846
-

188.4209
185.5176
2.9033
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษผูม้ เี งินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

159,095,300 บาท
156,353,700
144,701,500
135,751,800
8,949,700
11,652,200
2,741,600
2,741,600
72,000
277,500
2,212,800
179,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
388,035,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคม
359,654,900 บาท
ขนส่ง
วัตถุประสงค์ :
บริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เพือให้เกิดการประสานและเชือมโยงการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
2. เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง
รวมทังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสือสาร
3. ศึกษาวิเคราะห์จดั ทําและพิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น นโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
4. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ในภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม
5. การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์
ด้านการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
222.4494
2.0179
4.7949

งบลงทุน
44.2275
0.4500
1.2819

58.5645

5.4061

138.4537

37.0675

18.6184

0.0220

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1.3578
91.6202
36.3000
0.2500
1.1078

รวม
359.6549
2.4679
42.3768

51.9248

116.1454

1.0297

176.5509

2.3657

22.1139

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
75
75
80
85
90
ตามแผนการปฏิบตั งิ านในโครงการสําคัญของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 50 )
318.9936

359.6549

284.1602

280.2106

275.7156

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

318.9936
218.5144
38.7493
1.5705
60.1594
-

359.6549
222.4494
44.2275
1.3578
91.6202
-

284.1602
226.1007
1.3578
56.7017
-

280.2106
224.6511
1.3578
54.2017
-

275.7156
217.6561
1.3578
56.7017
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านการคมนาคมขนส่ง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(11) ค่ารับรองและพิธีการ
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(14) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(15) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการร่วมคมนาคม
(16) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(17) ค่าบริการข้อมูลข่าวออนไลน์ทเกี
ี ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
(18) ค่าจ้างทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance)
ระบบ COSPAS-SARSAT
(19) ค่าฝึ กซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือประสบภัย
(20) ค่าตรวจสอบชินส่วน ส่วนประกอบของอากาศยานหรือวัตถุทเกี
ี ยวข้องกับ
อุบตั เิ หตุ
(21) ค่าดําเนินการจัดตังศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือร่วมการฝึ กบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
(22) วัสดุสาํ นักงาน
(23) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว
(25) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

359,654,900 บาท
222,449,400
100,098,000
88,536,200
2,030,200
1,000,000
5,600,000
4,700,000
500,000
1,175,000
800,000
7,174,200
8,130,000
10,956,000
1,500,000
308,300
2,500,000
500,000
700,000
23,115,000
350,000

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

7,705,000 บาท
5,000,000 บาท
90,000
37,500
2,720,000
340,000
40,000
100,000
200,000
185,000
1,000,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

198,000 บาท
957,000
363,000
198,000
198,000
198,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
394,800 บาท

1,974,000
394,800
394,800
394,800
394,800
394,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
394,800 บาท

1,974,000
394,800
394,800
394,800
394,800
394,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
660,000 บาท

3,300,000
660,000
660,000
660,000
660,000
660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,830,000 บาท

9,156,000
1,836,000
1,830,000
1,830,000
1,830,000
1,830,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,080,000 บาท
5,648,400
1,328,400
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,320,000 บาท

6,765,000
1,485,000
1,320,000
1,320,000
1,320,000
1,320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
624,000 บาท

3,139,700
643,700
624,000
624,000
624,000
624,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000 บาท

941,400
221,400
180,000
180,000
180,000
180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
366,000 บาท

2,058,000
594,000
366,000
366,000
366,000
366,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

768,000 บาท
3,918,800
846,800
768,000
768,000
768,000
768,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
969,200 บาท

4,847,000
970,200
969,200
969,200
969,200
969,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
313,200 บาท

1,566,000
313,200
313,200
313,200
626,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,617,000 บาท

8,085,000
1,617,000
1,617,000
1,617,000
3,234,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
423,400 บาท

2,117,000
423,400
423,400
423,400
846,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
423,400 บาท

2,117,000
423,400
423,400
423,400
846,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 68 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์กระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
2) ค่าบํารุงสมาชิกโครงการ COSPAS-SARSAT
3) ค่าสมัครสมาชิก International Society of Air Safety Investigators (ISASI)
4. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพือสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รบั เลือกตังเป็ นสมาชิก
คณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากร

122,351,400
6,468,200
156,000
1,500,000
393,800
113,833,400
44,227,500
44,227,500
39,647,500
2,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,150,000 บาท
37,067,500 บาท

37,067,500 บาท
430,000 บาท
430,000 บาท
4,580,000 บาท
4,580,000 บาท
4,580,000
1,357,800
1,357,800
250,000
1,092,000
15,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

91,620,200 บาท
37,290,000 บาท
300,000 บาท
500,000 บาท
2,365,700 บาท
1,614,800 บาท
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6) โครงการผลิตและเผยแพร่สอประชาสั
ื
มพันธ์เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู ้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
7) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระบรมวงศานุวงศ์
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
8) โครงการจัดทําแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2562 - 2565
9) โครงการจัดนิทรรศการและเสวนาสร้างการรับรูค้ วามเข้าใจเกียวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู ้
ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด One transport for all
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
10) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้เสีย
ต่อการปฏิบตั งิ านของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
11) โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการโครงสร้างพืนฐาน
การขนส่งสาธารณะ เพือคนพิการและผูส้ ู งอายุ ของกระทรวงคมนาคม
12) โครงการจัดทําแผนบูรณาการการเชือมโยงการเดินทางเพือเข้าถึงโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพือรองรับคนพิการและผู ้สู งอายุ
13) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ดจิ ทิ ลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
เพือสร้างวัฒนธรรมการใช้ดจิ ทิ ลั ในองค์กร (Digital Transformation)
14) โครงการจ้างจัดฝึ กอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์”
15) ค่าใช้จ่ายในการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านการขนส่ง
ของอาเซียน ครังที 46 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครังที 24

6,000,000 บาท

5,000,000 บาท
3,000,000 บาท

12,000,000 บาท
300,000 บาท
3,000,000 บาท
7,000,000 บาท
1,029,700 บาท
1,720,000 บาท
10,500,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
วัตถุประสงค์ :
เพือให้การบริหารจัดการ การกํากับดูแลด้านการขนส่งทางอากาศและการบริการมีประสิทธิภาพ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

23,748,100 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การออกใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรองด้านการขนส่งทางอากาศ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
23.7481
23.7481
-

รวม
23.7481
23.7481

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จํานวนใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรอง
20
20
20
20
ด้านการขนส่งทางอากาศ เพิมขึนจากปี ทผ่ี านมา
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : การจ่ายค่าบํารุงสมาชิกเป็ นไปตามที
100
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
กําหนด
( 67.14 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
23.7454
23.7481
23.3481
23.3481
21.2808
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
23.7454
23.7481
23.3481
23.3481
21.2808
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

23.7454
-

23.7481
-

23.3481
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

23.3481
-

21.2808
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(1) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 10 เครือง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
3) เงินอุดหนุนสําหรับบํารุงสมาชิกโครงการ COSCAP
4) เงินอุดหนุนโครงการเงินสมทบกองทุนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(Trust Fund (ICAO))
5) โครงการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
(Cooperative Aviation Security Programme, Asia/Pacific Region
(CASP-AP)) Phase lll ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)

23,748,100 บาท
23,748,100
23,748,100
2,467,300
400,000
1,400,000
500,000
500,000
400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
2,067,300 บาท

9,783,600
1,514,400
2,067,300
2,067,300
2,067,300
2,067,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,335,000 บาท
1,039,500 บาท
3,040,000 บาท

866,300 บาท
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8.2.3 โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย - จีน
8.2.3.1 วัตถุประสงค์
เร่งรัดขับเคลือนและผลักดันการดําเนินโครงการฯ เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีรัฐบาลกําหนดไว้
และให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ

4,632,000 บาท

8.2.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.2.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
15,305,400 บาท
8.2.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
15,305,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การดําเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน

งบดําเนิ นงาน
1.5000
1.5000

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3.1320
3.1320

รวม
4.6320
4.6320

8.2.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ระดับ
เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการขับเคลือนงาน
5
5
5
5
ของสํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ
รวมทังสิน
ล้านบาท
4.6320
3.5578
3.5578
3.5578
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
4.6320
3.5578
3.5578
3.5578
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

1.5000
3.1320
-

0.4258
3.1320
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

0.4258
3.1320
-

0.4258
3.1320
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการขับเคลือนการดําเนิ นงานโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(4) ค่ารับรองและพิธีการ
(5) วัสดุสาํ นักงาน
2. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการจัดจ้างทีปรึกษาเพือสนับสนุนการขับเคลือน ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสํานักงาน
บริหารการพัฒนาโครงการฯ (สบร.)

4,632,000 บาท
1,500,000
1,500,000
64,200
1,138,400
223,100
33,600
40,700
3,132,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,132,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
46,900,000 บาท
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการควบคุมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
46,900,000 บาท
ด้านคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือบูรณาการระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
กับหน่วยงานในสังกัด
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

46,900,000 บาท
46,900,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ตรวจ กํากับ และติดตามความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่ง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
46.9000
46.9000
-

รวม
46.9000
46.9000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ด้าน
เชิงปริมาณ : มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
4
ด้านคมนาคมขนส่ง
รวมทังสิน
ล้านบาท
46.9000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
46.9000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

46.9000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการควบคุมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ด้านคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) โครงการเพิมศักยภาพระบบภูมสิ ารสนเทศ ของกระทรวงคมนาคม
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) โครงการเพิมศักยภาพการเชือมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

46,900,000 บาท
46,900,000
46,900,000
46,900,000
46,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท

26,900,000 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิ รภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

13,169,600 บาท
13,169,600 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลือ งานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)
89,000,600 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
89,000,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ดําเนินการค้นหาและช่วยเหลือ งานด้านนิรภัยการบิน และสอบสวน
ด้านการบินพลเรือน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5.7100
7.4596
5.7100
7.4596

รวม
13.1696
13.1696

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการ
80
80
ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

( 50 )
75.8310

13.1696

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

75.8310
1.5742
65.5132
8.7436
-

13.1696
5.7100
7.4596
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิ รภัยการบิน
และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) โครงการจัดหาครุภณั ฑ์สาํ หรับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือทีประสบภัย แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
(2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ
2. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร Gas Turbine Accident Investigation
2) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร Helicopter Accident Investigation
3) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร Aviation Technical English
4) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการควบคุมการจราจรทางอากาศ
5) โครงการศึกษาแนวทางในการจัดตังห้องอ่านวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครืองบันทึกการบิน

13,169,600 บาท

5,710,000
5,710,000
5,710,000
5,710,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000 บาท

4,710,000
7,459,600
702,000
702,000
305,600
400,000
5,350,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการบูรณาการการทํางานและการบริการของภาครัฐสูก่ ารเป็ น
รัฐบาลดิจทิ ลั
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสนับสนุนการทํางานและการบริการของหน่วยงานสูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั และ Thailand 4.0
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

13,500,000 บาท
13,500,000 บาท

13,500,000 บาท
13,500,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. การดําเนินงานโครงการเพือมุง่ สูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
13.5000
13.5000
-

รวม
13.5000
13.5000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แบบจําลอง
เชิงปริมาณ : มีแบบจําลองสถานการณ์ตน้ แบบ
1
(Simulation Model Prototype) การพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวก
ด้านคมนาคมในรูปแบบกราฟฟิ กสามมิติ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

13.5000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

13.5000
13.5000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการบูรณาการการทํางานและการบริการของภาครัฐ
สูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั

13,500,000 บาท

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

13,500,000
13,500,000
13,500,000
13,500,000

(1) โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบแห่งชาติ
ระยะที 2 (National Multimodal Transport Integration Center
Phase 2) แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ

บาท
บาท
บาท
บาท

13,500,000 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2,656,000 บาท
8.6.1 โครงการที 1 : โครงการดําเนิ นงานในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน ปราบปราม
2,656,000 บาท
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความซือสัตย์สุจริต รวมทังพัฒนากลไกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
8.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)
6,373,000 บาท
8.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
6,373,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ดําเนินการป้ องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2.6560
2.6560

รวม
2.6560
2.6560

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความเชือมันว่าเพือนร่วมงานและ
80
85
ผู ้บังคับบัญชาเป็ นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทจุ ริต
( 85 )
ล้านบาท
3.7170
2.6560
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3.7170
2.6560
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.7170
-

2.6560
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการดําเนิ นงานในลักษณะบูรณาการการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

2,656,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน
1) โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2) โครงการป้ องกันการทุจริตเชิงรุก

2,656,000 บาท
648,200 บาท
2,007,800 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

5,445,479,300 บาท
4,788,013,700 บาท

1. วิสยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งทางนําอย่างบูรณาการให้เกิดความมันคง ปลอดภัย และเพิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. พันธกิจ
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนําไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
เรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ
และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการขนส่งทางนํา
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางนําและการพาณิชยนาวี
4. ดําเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางนําและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่ง
ทางนํา การพาณิชยนาวี และในส่วนทีเกียวกับอนุ สญั ญาและความตกลงระหว่างประเทศ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
1. มีโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนําทีมีประสิทธิภาพ มีการเชือมโยงอย่างทัวถึง และเป็ นมิตรต่อ
สิงแวดล้อม
2. มีการกํากับ ดู แล และบริการด้านการขนส่งทางนําและพาณิชยนาวีทมีี ประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความสะดวก
ปลอดภัย และลดการสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ จากอุบตั เิ หตุในระบบการขนส่งทางนําลง
3. พัฒนาและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางนําของประเทศ รวมทังพัฒนากิจการพาณิชยนาวี
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน

เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
1. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. กํากับ ดูแล และให้บริการเพือให้เกิด
ความสะดวกและปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราผูเ้ สียชีวติ จาก
อุบตั เิ หตุในระบบการขนส่งทางนําต่อประชากร
หนึงแสนคนต่อปี

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ราย

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5,459.0793
4,801.6137
4,338.3984
3,074.0990
1,894.1908
5,445.4793
4,788.0137
4,324.7984
3,060.4990
1,880.5908
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
13.6000
706.6010
-

710.9554
-

749.0210
-

789.2528
-

831.7762
-

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพือรองรับกิจการ
พาณิ ชยนาวี
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
นายจ้างทีรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทสํี าเร็จ
การศึกษาแล้วและผูผ้ ่านการฝึ กอบรม
เข้าปฏิบตั งิ าน ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

473.0815
-

753.9160
-

707.9285
-

237.6067
-

237.6068
-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้
4. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
และบริการ มีความสะดวก และปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการโครงสร้างพืนฐานโลจิสติกส์
ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

148.1508
13.6000
13.6000

102.3111
13.6000
13.6000

86.3111
13.6000
13.6000

86.3111
13.6000
13.6000

86.3111
13.6000
13.6000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

2,877.8194
-

2,230.6136
-

1,857.8765
-

1,206.0671
-

724.8967
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
5. กํากับดูแลการขนส่งทางนํ าเพือสนับสนุ น
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุ ษย์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานประมง
ได้รบั การปกป้ องคุม้ ครองไม่ตกเป็ นเหยือ
การค้ามนุษย์

หน่ วยนับ

คน

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
6. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
และบริการ เพือให้ประชาชนเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยและเชือมโยงกับระบบ
การขนส่งอืน สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ

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

5,550

5,550

5,550

5,550

-

11.4480
-

10.0115
-

10.0115
-

10.0115
-

-

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจผูใ้ ช้
ร่องนํา ไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

80

80

80

80

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
7. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
และบริการอย่างทัวถึง เพือให้ประชาชนเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการขนส่งทางนํา ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

1,228.3786
-

954.6061
-

811.2498
-

731.2498
-

-

ร้อยละ

-

80

80

-

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.6000
-

102.4000
-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐาน

710,955,400 บาท
2,603,237,300 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2,603,237,300 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1,473,821,000 บาท

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา

10,011,500
954,606,100
25,600,000
483,603,400

บาท
บาท
บาท
บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํา
2. ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนําและ
พาณิ ชยนาวี
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษา
โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
2. โครงการ : โครงการสนับสนุนการปรับปรุง
ท่าเทียบเรือปัตตานี
รวมทังสิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
1,230.1084
90.4272
6.0681
739.8094
88.0000
-

จํานวน
รายการ
29
22

ปี 2562
1,246.0892
877.4351

7

368.6541

490.2990

5
3

248.9563
223.3563

182.4000
80.0000

-

-

-

2

25.6000

102.4000

-

-

-

34

1,495.0455

1,412.5084

2.4272

90.4272

6.0681

6.0681

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 20 รายการ เป็ นเงิน 1,113,340,800 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 9 รายการ เป็ นเงิน 132,748,400 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 203,356,300 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 45,600,000 บาท

-

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาและ
บํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านการขนส่งทางนํา

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
699.1020
298.3149
699.1020
11.8534
276.4500

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,779.4598
5.1611
5.9759
2,315.6503
5.1611
5.9759

รวม
4,788.0137
710.9554
2,603.2373
1,747.0102

-

63.6302

1,683.3800

ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแลขนส่ง
ทางนําและพาณิ ชยนาวี
ผลผลิตที 3 : ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
3. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
โครงการที 1 : โครงการการตรวจตรา
เพือสนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์

-

166.7587

576.0203

-

46.0611

56.2500

-

10.0115

-

10.0115

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและ
บํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานเพือ
สนับสนุนระบบโลจิสติกส์

-

-

-

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการสนับสนุน
การปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ า
โครงการที 1 : โครงการการพัฒนา
โครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํา

-

5.1611

-

5.9759

753.9160

-

-

102.3111

-

-

-

10.0115

-

-

-

10.0115

954.6061

-

-

954.6061

-

954.6061

-

-

954.6061

-

-

25.6000
25.6000

-

-

25.6000
25.6000

-

-

483.6034

-

-

483.6034

-

-

483.6034

-

-

483.6034

40

8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

710,955,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
706.6010

ปี 2562
710.9554

706.6010
695.1395
11.4615
-

710.9554
699.1020
11.8534
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
749.0210
789.2528
831.7762
749.0210
737.1676
11.8534
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

789.2528
777.3994
11.8534
-

831.7762
819.9228
11.8534
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านในชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

710,955,400 บาท
699,102,000
549,525,800
417,872,000
131,653,800
149,576,200
11,853,400
11,853,400
4,296,400
600,000
264,000
6,693,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2,603,237,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํ า
1,747,010,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาแและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานการขนส่งทางนําของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ไปสูส่ ่วนภูมภิ าค อันจะเป็ นการยกระดับฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพืนทีโครงการและบริเวณใกล้เคียงให้ดขี นตามลํ
ึ
าดับ นอกจากนียังเป็ นการบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทังในแม่นาและทะเล
ํ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํา
2. ก่อสร้างท่าเรือ
3. ก่อสร้างเขือนกันทรายและกันคลืน
4. ป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
5. ก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพัง

งบดําเนิ นงาน
63.6302
25.8702
33.6100
4.1500

งบลงทุน
1,683.3800

592.1614
227.9866
240.8642
536.5832
85.7846

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
1,747.0102

618.0316
227.9866
274.4742
536.5832
89.9346

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าเรือ
38
32
12
15
18
( 37 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือนกันทรายและคลืน
2
2
2
2
2
(2)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างป้ องกันและแก้ไข
16
9
7
8
9
ปัญหาการกัดเซาะชายฝังทะเล
( 12 )
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา Sand Bypassing
4
1
1
1
1
(4)
ล้าน ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน Sand Bypassing
2.3000
0.5249
0.5249
0.5249
0.5249
(-)
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนเขือนป้ องกันตลิงพัง
12
3
10
12
15
( 12 )
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา
121
89
89
89
89
( 76 )
ล้าน ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
12.1200
8.2353
8.2353
8.2353
8.2353
( 4.4494 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
100
100
( 100 )
2,280.8194 1,747.0102

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,280.8194
63.6302
2,217.1892
-

หน่ วยนับ

ร้อยละ

1,747.0102
63.6302
1,683.3800
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
แผน
แผน
แผน
100

100

100

1,464.7061

812.8967

724.8967

1,464.7061
63.6302
1,401.0759
-

812.8967
63.6302
749.2665
-

724.8967
63.6302
661.2665
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่งทางนํ า
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(15) วัสดุเครืองแต่งกาย
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)
(2) เครืองหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
สําหรับงานรังวัดรายละเอียดภูมปิ ระเทศด้วยวิธีการรังวัดแบบ RTK
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด (1 ชุด มี Receivers 2 เครือง)
(3) เครืองหยังนําหาความลึกระบบดิจติ อล ชนิดความถีเดียว พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

1,747,010,200 บาท
63,630,200
53,530,200
2,364,000
3,300,000
40,000
12,991,800
3,440,000
540,000
22,098,400
300,000
469,800
4,836,200
2,000,000
100,000
100,000
250,000
100,000
600,000
10,100,000
8,516,000
972,000
612,000
1,683,380,000
1,683,380,000
256,423,400
13,728,400

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

9,462,900 บาท

2,500,000 บาท
1,765,500 บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.ข.9 จท.29 จท.ผ.1 จท.ผ.101 จท.ผ.102 จท.ผ.103
จท.ผ.2 จท.ผ.201 จท.ผ.202 จท.ผ.203 และเรือเจ้าท่า ข.407)
กรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ลํา

208,845,000 บาท

39,630,000 บาท

(2) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.ข.10 จท.ส.2 จท.ข.7 จท.27 จท.ข.21 จท.221
จท.ข.23 จท.223 จท.ข.37 จท.237 จท.300 จท.303 และจท.ข.404)
กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 ลํา
(3) เครืองยนต์ขบั ปัมขุดพร้อมติดตัง สําหรับเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า ข.7
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง จํานวน 2 ชุด

123,500,000 บาท

(4) เครืองยนต์ขบั ปัมไฮดรอลิคและขับชุดเครืองกําเนิดไฟฟ้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
360 HP พร้อมชุดเครืองกําเนิดไฟฟ้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 62 kVA สําหรับ
เรือเจ้าท่า ข.15 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง จํานวน 1 ชุด
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)

9,977,000 บาท
33,850,000 บาท

35,738,000 บาท

10,450,000 บาท

(2) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือพร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง
จํานวน 2 ชุด

2,800,000 บาท

(3) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 4 จ.สงขลา
จํานวน 2 ชุด

2,800,000 บาท

(4) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี
จํานวน 2 ชุด

2,800,000 บาท

(5) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 4 จ.สงขลา
จํานวน 2 ชุด

5,000,000 บาท

(6) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 5 จ.จันทบุรี
จํานวน 2 ชุด

5,000,000 บาท

(7) ทุน่ เครืองหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 2.10 เมตร สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนําที 6
จ.สุราษฏร์ธานี จํานวน 2 ชุด

5,000,000 บาท
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2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)
(2) ค่าศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิงแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพือก่อสร้างท่าเรือนําลึกจังหวัดสตูล
(ปากบารา)
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ค่าศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพือปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือ
เกาะพีพี จ.กระบี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ค่าศึกษาเพือวางแผนแม่บท และออกแบบรายละเอียด (ในจุดวิกฤต)
เพือแก้ไขปัญหาตลิงพังในแม่นาภาคตะวั
ํ
นออกเฉียงเหนือ
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ค่าศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบเพือปรับปรุงท่าเทียบเรือ
มาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จ.พังงา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าศึกษาสํารวจออกแบบและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม โครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณหาดหัวหิน
และหาดคลองสน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,426,956,600 บาท
101,204,600 บาท
48,000,000 บาท

14,722,400 บาท
115,522,400
24,000,000
76,800,000
14,722,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,102,600 บาท

25,533,000
5,400,000
15,030,400
5,102,600

บาท
บาท
บาท
บาท
13,284,600 บาท

24,735,000
5,000,000
6,450,400
13,284,600

บาท
บาท
บาท
บาท
16,695,000 บาท

31,500,000
6,300,000
16,695,000
8,505,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,400,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท

47

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 7,344,119 หน่วย)
(2) ค่าซ่อมบํารุงรักษาเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทะเล ในพืนที จ.เพชรบุรี
และ จ.ระยอง จํานวน 2 แห่ง
(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล Sand Bypassing
ร่องนํานาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เนือดินประมาณ 524,900 ลบ.ม.
(4) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังแม่นาเจ้
ํ าพระยา บริเวณเหนือวัดโบสถ์
หมูท่ ี 5 ต.ย่านซือ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
(5) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพัง บริเวณแม่นาคํ
ํ า หมูท่ ี 10 ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
(6) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันตลิงพังริมแม่นาชี
ํ บริเวณวัดวารินทราวาส
ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
(7) ค่าก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขือน และหลักไฟแสดง
ทีหมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครืองหมายการเดินเรือ สํานักงานพัฒนา
และบํารุงรักษาทางนําที 3 จ.ตรัง จํานวน 12 หลัก
(8) ค่าขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําชายฝังทะเล (ดําเนินการเอง) ส่วนกลาง
จํานวน 2 ร่องนํา เนือดินประมาณ 1,254,620 ลบ.ม.
(9) ค่าก่อสร้างเขือนกันทรายและคลืนปากร่องนําตะโก อ.ทุง่ ตะโก จ.ชุมพร
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(10) ค่าก่อสร้างโครงสร้างป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณหาดสมิหลา
ถ.ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ค่าก่อสร้างเขือนกันทรายและคลืนร่องนําหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,325,752,000 บาท
267,366,400 บาท
50,000,000 บาท
49,555,100 บาท
22,500,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท

18,000,000 บาท
44,100,000 บาท
105,678,900 บาท
288,700,000
57,768,000
66,517,400
58,735,700
105,678,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
98,094,000 บาท

269,900,000
43,404,000
84,422,000
43,980,000
98,094,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
121,456,900 บาท

502,000,000
101,400,000
128,280,000
121,456,900
150,863,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝัง บริเวณ ต.ชิงโค ต.หัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว)
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างกําแพงหินทิงป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณ ม.7 และ ม.10
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) ค่าปรับปรุงแผงกันคลืน ทีจอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุง
พืนทีหลังท่า จ.ปัตตานี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา
จ.กระบี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) ค่าปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) ท่าเรือสวนสาธารณะธารา อ.เมือง จ.กระบี
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

68,198,900 บาท
290,700,000
68,000,000
61,837,400
68,198,900
92,663,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,861,000 บาท

111,440,000
22,400,000
72,179,000
16,861,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,452,200 บาท

160,179,000
40,000,000
39,984,800
60,452,200
19,742,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,141,400 บาท

92,780,000
18,600,000
59,038,600
15,141,400

บาท
บาท
บาท
บาท
11,500,000 บาท

59,600,000
12,000,000
36,100,000
11,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,166,000 บาท

17,762,000
3,564,000
11,166,000
3,032,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่นาเจ้
ํ าพระยา จํานวน 22 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณบ้านหน้าโกฏิ ต.ท่าพยา
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังทีบริเวณ ต.คลองแดน
อ.ระโนด จ.สงขลา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ค่าก่อสร้างเขือนป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณ ต.ท่าบอน อ.ระโนด
จ.สงขลา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รีเกาะสมุย อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ค่าก่อสร้างกําแพงป้ องกันการกัดเซาะชายฝังบริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

24,207,000 บาท
41,390,000
8,820,000
24,207,000
8,363,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,224,800 บาท

66,700,000
19,404,000
38,224,800
9,071,200

บาท
บาท
บาท
บาท
65,045,800 บาท

179,870,000
36,338,400
65,045,800
78,485,800

บาท
บาท
บาท
บาท
83,203,600 บาท

133,500,000
26,812,800
83,203,600
23,483,600

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000 บาท
30,000,000 บาท
120,000,000 บาท
16,000,000 บาท
80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
15,000,000 บาท
75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที 2 : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ าและพาณิ ชยนาวี
753,916,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจตรา และปราบปรามให้เป็ นไปตามกฎหมายด้านการขนส่งทางนําและพาณิชยนาวี
ในความรับผิดชอบให้มคี วามปลอดภัย ได้แก่ การออกใบสําคัญในการอนุญาตการใช้เรือ ท่าเรือ
สิงล่วงลําลํานํา การสอบความรู ค้ นประจําเรือ และการเป็ นผูน้ าํ ร่องเรือ รวมถึงการพัฒนา ส่งเสริมระบบ
การกํากับดูแลการขนส่งทางนําและพาณิ ชยนาวี
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
166.7587
15.4594
19.5121
131.7872

รวมทังสิน
1. การออกใบสําคัญ
2. การนําร่องเรือ
3. การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ

งบลงทุน
576.0203
166.3657
8.7460
400.9086

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5.1611
5.9759
0.6988
0.2103
1.9774
4.2520
3.9985

รวม
753.9160
182.5239
30.4458
540.9463

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ฉบับ
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกใบสําคัญ
230,000
231,000
232,000
233,000
234,000
( 209,814 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการนําร่องเรือ
41,000
41,200
41,400
41,600
41,800
( 21,324 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ
160,000
165,000
170,000
175,000
180,000
( 135,788 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน
100
100
100
100
100
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
473.0815
753.9160
707.9285
237.6067
237.6068
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
473.0815
753.9160
707.9285
237.6067
237.6068
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

136.2650
329.6780
5.1611
1.9774
-

166.7587
576.0203
5.1611
5.9759
-

167.9722
528.8193
5.1611
5.9759
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

167.9722
58.4975
5.1611
5.9759
-

167.9723
58.4975
5.1611
5.9759
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การกํากับดูแลขนส่งทางนํ าและพาณิ ชยนาวี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่าประชาสัมพันธ์
(11) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(12) ค่าจ้างเหมาเอกชนปฏิบตั งิ านแก้ปญั หาการกระทําประมงผิดกฎหมาย
(13) วัสดุสาํ นักงาน
(14) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์
(19) วัสดุเครืองแต่งกาย
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(21) วัสดุอาหาร
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า
2,400 ซีซี ขับเคลือน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จํานวน 6 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ

753,916,000 บาท
166,758,700
158,072,500
156,858,800
4,522,600
3,588,000
1,145,100
43,920,400
2,968,900
594,000
541,200
51,458,400
3,804,500
3,626,900
9,681,000
13,500,000
411,000
16,186,800
60,000
60,000
40,000
100,000
50,000
400,000
200,000

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

1,014,200 บาท
10,141,200
1,014,200
2,028,200
2,028,200
5,070,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ทีนัง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2567 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ลิฟท์อาคาร 6 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตัว
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสูง สีสม้ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ลํา
(3) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสู ง สีสม้ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 6 จ.ชลบุรี จํานวน 1 ลํา
(4) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสูง สีสม้ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 6 สาขาระยอง
จ.ระยอง จํานวน 1 ลํา
(5) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสูง สีสม้ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 6 สาขาจันทบุรี
จ.จันทบุรี จํานวน 1 ลํา
(6) เรือกูภ้ ยั ความเร็วสูง สีสม้ สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที 6 สาขาฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 1 ลํา
(7) เรือตรวจการณ์ลาํ นําขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 21 ฟุต สํานักงานเจ้าท่า
ภูมภิ าคที 7 สาขาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จํานวน 1 ลํา
(8) เรือตรวจการณ์ลาํ นําขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 21 ฟุต กรุงเทพมหานคร
จํานวน 1 ลํา
(9) เรือตรวจการณ์ลาํ นําขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 21 ฟุต สํานักงานเจ้าท่า
ภูมภิ าคที 7 สาขานครพนม จ.นครพนม จํานวน 1 ลํา
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ค่าจ้างจัดทําระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS)
ระยะที 2 กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพิมเติมและทดแทน กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ

199,500 บาท
1,995,000
199,500
399,000
399,000
997,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,686,200
7,278,200
892,000
516,000
576,020,300
576,020,300
164,572,900
2,011,600
2,011,600
57,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
7,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท
36,998,800 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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(3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Single Window @ Marine
Department กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(4) โครงการพัฒนาระบบตรวจเรืออัจฉริยะ (Smart Survey)
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,500,000 บาท
9,842,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตให้ทาํ การงาน
ในเรือประมงฯ ตามมาตรา 285 และการตรวจแรงงานในเรือประมงโดยใช้
เทคโนโลยี Face Scan System on Mobile กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ครุภณั ฑ์เครืองจักรกลทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) เครืองยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 188 พร้อมติดตัง สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขาสตูล จ.สตูล จํานวน 1 ชุด
(3) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.55 จท.123 จท.124 จท.125 จท.154 จท.156 จท.159
จท.161 จท.201 จท.213 จ.ท.216 จท.255) กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 ลํา
(4) ซ่อมใหญ่เรือ (จท.1303 จท.803 เรือเด่นสุทธิ เรือชลธารานุรกั ษ์
เรือรักษ์ธารา) กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ลํา
(5) เครืองยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 194 พร้อมติดตัง สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 ชุด
(6) เครืองยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า 189 พร้อมติดตัง สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าค
สาขากระบี จ.กระบี จํานวน 1 ชุด
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) เครือง Radar Bacon (racon) กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
(2) ค่าจ้างจัดหาและติดตังระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจติ อล
(IP Telephone) เพือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสายด่วน 1199
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาระนอง หมู่ 5 ต.ปากนํา อ.เมืองระนอง
จ.ระนอง 1 แห่ง

10,656,800 บาท
1,800,000 บาท
1,800,000 บาท
55,497,500 บาท
1,950,000 บาท
2,000,000 บาท
22,015,000 บาท
25,532,500 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
10,765,000 บาท
1,996,000 บาท

8,769,000 บาท
14,769,000
6,000,000
8,769,000

บาท
บาท
บาท
บาท
411,447,400 บาท
41,400,000 บาท

12,300,000 บาท
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(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 1 แห่ง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย พร้อมสิงก่อสร้างประกอบ
สํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขากาญจนบุรี หมู่ 12 ต.ปากแพรก
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีทําการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจ จัดทําแผนทีและรายละเอียดของสิงล่วงลําลํานํา
ทัวประเทศ ระยะที 1
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝังอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2555 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

14,700,000 บาท

14,400,000 บาท
80,515,600 บาท

7,876,000 บาท
72,639,600 บาท
697,777,000
116,133,100
70,169,500
63,503,300
72,639,600
375,331,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,439,700 บาท
6,439,700 บาท

14,400,000
2,880,000
6,439,700
5,080,300

บาท
บาท
บาท
บาท
131,100,000 บาท
131,100,000 บาท

280,950,000
59,940,000
131,100,000
89,910,000

บาท
บาท
บาท
บาท
151,992,100 บาท
3,500,000 บาท
148,492,100 บาท

314,492,100
166,000,000
148,492,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
(1) ค่าบํารุงสมาชิกการตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศโดยรัฐเจ้าของท่าเรือ
(2) ค่าบํารุงสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(3) ค่าบํารุงสมาชิกนําร่องสากล
4. งบรายจ่ายอืน
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเจ้าพนักงานนําร่อง
(2) ค่าศึกษาการเข้าร่วมอนุสญั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและ
จัดการนําอับเฉาและตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004

5,161,100
5,161,100
698,800
4,252,000
210,300
5,975,900
1,977,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,998,500 บาท
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8.2.3 ผลผลิตที 3 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
102,311,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
ผลิต ฝึ กอบรม และพัฒนาบุคลากรเพือการพาณิชยนาวีและบุคลากรประจําเรือให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
รวมถึงพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการพาณิ ชยนาวีและทีเกียวเนือง
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
46.0611
46.0611

รวมทังสิน
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
56.2500
56.2500
-

รวม
102.3111
102.3111

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
180
180
180
180
180
พาณิ ชยนาวี
( 180 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านพาณิ ชยนาวีมคี ุณภาพ
100
100
100
100
100
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
161.7508
115.9111
99.9111
99.9111
99.9111
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
148.1508
102.3111
86.3111
86.3111
86.3111
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินรายได้

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

46.0611
102.0897
13.6000
13.6000

46.0611
56.2500
13.6000
13.6000

46.0611
40.2500
13.6000
13.6000

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

46.0611
40.2500
13.6000
13.6000

46.0611
40.2500
13.6000
13.6000
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิ ชยนาวี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาทีขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(3) ค่าตอบแทนการสอบคัดเลือก
(4) ค่าตอบแทนการเรียนการสอน
(5) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์/สิงก่อสร้าง
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุศกึ ษา
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) เครืองมือฝึ กจําลองปฏิบตั งิ านสินค้าเหลวในระวางแบบเต็มรูปแบบ
(Full Mission Liquid Cargo Handling Simulator : FMLCHS)
จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 เครือง
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กสาครวิสยั
จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 ลํา
(2) ซ่อมทําประจําปี เรือฝึ กนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึ กวิสูตรสาคร
จ.สมุทรปราการ จํานวน 1 ลํา

102,311,100 บาท
46,061,100
33,371,100
277,000
8,193,000
20,000
2,293,000
6,788,000
490,000
486,000
1,212,000
2,200,000
102,000
10,100,100
130,000
250,000
830,000
12,690,000
11,282,000
836,000
572,000
56,250,000
56,250,000
56,250,000
16,000,000

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

16,000,000 บาท
40,250,000 บาท
25,250,000 บาท
15,000,000 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์
10,011,500 บาท
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการการตรวจตราเพือสนับสนุ นการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
10,011,500 บาท
และการค้ามนุ ษย์
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ทาํ งานถูกต้องตามกฎหมายและได้รบั การคุม้ ครอง รวมทังดําเนินการให้
ประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ได้รบั ความปลอดภัยจากขบวนการค้า
มนุษย์ สนับสนุนการป้ องกัน การช่วยเหลือและคุม้ ครองผูเ้ สียหายให้พร้อมคืนสูส่ งั คม โดยบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
แรงงานต่างด้าวและด้านการป้ องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงาน เผยแพร่ความรูแ้ ก่กลุม่ เป้ าหมาย และ
รณรงค์สร้างจิตสํานึกแก่สถานประกอบการและองค์กรเครือข่ายในการป้ องกันแก้ไขปัญหา รวมทังเพิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินคดีต่อผูก้ ระทําความผิดรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีชายฝังทะเลทีอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าส่วนกลาง และสํานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคในจังหวัด
ชายฝังทะเล (จ.ตราด จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร
จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี
จ.นราธิวาส จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี จ.ตรัง จ.สตูล)
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
52,930,500 บาท
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
52,930,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ตรวจตราเพือสนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

งบดําเนิ นงาน
10.0115
10.0115

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
10.0115
10.0115

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ครัง
เชิงปริมาณ : การตรวจตราเรือประมงเพือสนับสนุน
100
200
200
200
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
( 101 )
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนแรงงานประมงได้รบั การปกป้ อง
5,550
5,550
5,550
คุม้ ครองไม่ตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์
คน/เล่ม
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงไทยทียืนขออนุญาตทํางาน
10,000
5,000
5,000
ในเรือประมง (ทําหนังสือคนประจําเรือ (Seaman Book))
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน
100
100
100
100
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
22.8960
10.0115
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

22.8960
22.8960
-

10.0115
10.0115
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
แผน
แผน
แผน
10.0115

10.0115

-

10.0115
10.0115
-

10.0115
10.0115
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการตรวจตราเพือสนับสนุ นการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์

10,011,500 บาท

1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(2) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

10,011,500
10,011,500
5,643,000
4,368,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
954,606,100 บาท
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ น
954,606,100 บาท
ระบบโลจิสติกส์
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกทางนํา ทังการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารให้ได้รบั ความสะดวก
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงได้ทวถึ
ั ง อันได้แก่ ท่าเรือ การขุดลอกบํารุงรักษาร่องนําและเขือน
ป้ องกันตลิงพัง อันเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ทางนําให้มปี ระสิทธิภาพ ช่วยลด
ต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่ง และนําไปสูก่ ารเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง จ.สมุทรสาคร จ.เชียงราย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ฉะเชิงเทรา
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
4,335,415,700 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,335,415,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนระบบโลจิสติกส์

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
954.6061
954.6061
-

รวม
954.6061
954.6061

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานเพือการสนับสนุน
11
12
13
11
ระบบโลจิสติกส์
( 11 )
ล้าน ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
10.7208
10.7208
10.7208
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
และ/หรือรูปแบบและรายการทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
1,838.3100
954.6061

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
แผน
แผน
แผน
811.2498

731.2498

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

811.2498
811.2498
-

731.2498
731.2498
-

-

1,838.3100
1,813.3100
25.0000
-

954.6061
954.6061
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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¦µ¥¨³Á°¸¥¦³¤µÎµÂµ¤¦µ¥nµ¥
Ã¦µ¦ : Ã¦µ¦¡´µÂ¨³Îµ¦» ¦´¬µÃ¦¦oµ¡ºÊµÁ¡ºÉ°´»
¦³Ã¨··r

954,606,100 µ

1. ¨»

954,606,100 µ

1.1 nµ¦»£´r ¸É·Â¨³·Én°¦oµ

954,606,100 µ

1.1.1 nµ¸É·Â¨³·Én°¦oµ

954,606,100 µ

1.1.1.1 nµn°¦oµ°ºÉ Ç

954,606,100 µ

(1) nµn°¦oµ°ºÉ Ç ¸É¤¸¦µµn°®nª¥ÉÎµªnµ 10 ¨oµµ
¦ª¤ 1 ¦µ¥µ¦ (¦ª¤ 8 ®nª¥)
(2) nµn°¦oµÁ º°j°´¨·¡´ÄÂ¤nÎµiµ´ ¦³¥³¸ 1 (°¸ 1)
¦·Áªnª ¤ 4+000 ¹ ¤.6+000 Â¨³ ¤.23+000 ¹ ¤.29+500
¦³¥³µ¦³¤µ 4,500 Á¤¦

10,000,000 µ

203,356,300 µ

¦³¤µ´Ê·Ê

976,500,000 µ

e 2558 - 2559 ´Ê¦³¤µ

478,485,000 µ

e 2560 ´Ê¦³¤µ

207,506,600 µ

e 2561 ´Ê¦³¤µ

87,152,100 µ

e 2562 ´Ê¦³¤µ
(3) nµ¦´¦» Â¨³¡´µnµÁ¦º°Ã¥µ¦Á¡º°¥¦³´µ¦Ä®o¦·µ¦Ã¥µ¦
µµ¦³µÊÎµ ÄÂ¤nÊÎµÁoµ¡¦³¥µ (¦»Á¡¤®µ¦ Â¨³ .»¦¸)
Îµª 8 Â®n

203,356,300 µ

40,000,000 µ

(4) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµ ¨µ
(¦n°°) °.Á¤º° ¨µ . ¨µ ÁºÊ°·¦³¤µ 1,000,000 ¨.¤.

60,000,000 µ

(5) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµoµ°
°.Á¤º°»¦µ¬¦r µ¸ .»¦µ¬¦r µ¸ ÁºÊ°·¦³¤µ 2,000,000 ¨.¤.

148,000,000 µ

(6) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµ´´
°.´´ .¦´ ÁºÊ°·¦³¤µ 1,000,000 ¨.¤.

60,000,000 µ

(7) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµ¤»¦µ¦
(nµ¸) °.Á¤º°¤»¦µ¦ .¤»¦µ¦ ÁºÊ°·¦³¤µ 2,000,000 ¨.¤.

120,000,000 µ

(8) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µÂ¤nÊÎµÃ  ¦·ÁªµÁ oµnµÁ¸¥Á¦º°
Á¸¥Â Â®n¸É 2 °.Á¸¥Â .Á¸¥¦µ¥ ÁºÊ°·¦³¤µ 500,000 ¨.¤.

40,000,000 µ

(9) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµµ³
°.µ³ .³Á·Á¦µ ÁºÊ°·¦³¤µ 3,220,800 ¨.¤.

193,249,800 µ

(10) nµoµÁ®¤µ »¨°Â¨³Îµ¦»¦´¬µ¦n°ÊÎµµ¥ {~³Á¨¸É¦n°ÊÎµ{µ¸
°.Á¤º°{µ¸ .{µ¸ ÁºÊ°·¦³¤µ 1,000,000 ¨.¤.

60,000,000 µ
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(11) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ค่าก่อสร้างเพือพัฒนาสิงอํานวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท

66

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
25,600,000 บาท
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการสนับสนุ นการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
25,600,000 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาและยกระดับท่าเทียบเรือปัตตานีได้มาตรฐานสากล เพือรองรับการเป็ นท่าเรือหลักในภาคใต้ตอนล่าง
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จ.ปัตตานี
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
128,000,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
128,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. การปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.6000
25.6000
-

รวม
25.6000
25.6000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุน
2
2
การปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
25.6000
102.4000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
25.6000
102.4000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

25.6000
-

102.4000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าศึกษาความเหมาะสม และสํารวจออกแบบ เพือพัฒนาท่าเทียบเรือ
ในอ่าวปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือประมงปัตตานี ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

25,600,000 บาท
25,600,000
25,600,000
25,600,000
9,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,600,000 บาท
48,000,000 บาท
9,600,000 บาท
38,400,000 บาท
16,000,000 บาท
16,000,000 บาท
80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
483,603,400 บาท
8.6.1 โครงการที 1 : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ น
483,603,400 บาท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาและบํารุงรักษาร่องนําสําหรับเพิมพืนทีรองรับนําตามธรรมชาติ และเพิมประสิทธิภาพในการระบายนํา
ของลํานําและเชือมโยงเครือข่ายลุม่ นํา ทังในและนอกเขตชลประทาน ซึงเป็ นการป้ องกันและช่วยแก้ไขปัญหา
อุทกภัยทีเกิดขึนและยังเป็ นการรักษาสภาพลํานํา ให้คงสภาพตามธรรมชาติ สนับสนุนองค์กรลุม่ นํา ตลอดจน
เพิมพืนทีแก้มลิงกักเก็บนําธรรมชาติในลํานําไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไปได้ดว้ ย
8.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จ.สุพรรณบุรี จ.บึงกาฬ จ.นครราชสีมา จ.เลย จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม จ.อุตรดิตถ์ จ.พิจติ ร จ.เชียงใหม่
จ.ลําปาง จ.แพร่ จ.น่าน จ.มหาสารคาม จ.นครพนม จ.สุรนิ ทร์ จ.ชัยภูมิ จ.กาฬสินธุ ์ จ.นครสวรรค์ จ.สุโขทัย
จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.ลําพูน จ.สงขลา จ.อุตรดิตถ์
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
1,978,544,200 บาท
8.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,978,544,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํา

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
483.6034
483.6034
-

รวม
483.6034
483.6034

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร่องนํา
เชิงปริมาณ : จํานวนร่องนํา
8
24
24
24
(8)
ล้าน ลบ.ม.
เชิงปริมาณ : ปริมาณเนือดิน
3.0936
9.0504
9.0504
9.0504
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
100
100
100
100
และ/หรือ รูปแบบและรายการทีกําหนด
( 100 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
708.6000
483.6034

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
แผน
แผน
แผน
393.1704

393.1704

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

393.1704
393.1704
-

393.1704
393.1704
-

-

708.6000
708.6000
-

483.6034
483.6034
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือสนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ า
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(2) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่นาสายหลั
ํ
กทีลุม่ นํา
ภาคกลาง 7 ลุม่ นํา ทีลุม่ นําเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่ าสัก ท่าจีน แม่กลอง
เพชรบุรี ชายฝังทะเลประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ฉบับ
(3) ค่าศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่นาสายหลั
ํ
กทีลุม่ นํา
ภาคตะวันออก 4 ลุม่ นํา ทีลุม่ นําปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาป
ชายฝังทะเลตะวันออก 1 ฉบับ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 15 รายการ (รวม 1,851,350 หน่วย)
(2) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาท่
ํ าจีน
อ.สองพีน้อง ถึง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เนือดินประมาณ 681,000 ลบ.ม.
(3) ค่าจ้างเหมาขุดลอกร่องนําร่องกลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง เพือพัฒนา
และฟื นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จ.สงขลา (ตอนที 1 ตังแต่ กม. 0+000 ถึง
กม.7+500) เนือดินประมาณ 2,806,530 ลบ.ม.
(4) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาน่
ํ าน
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เนือดินประมาณ 442,800 ลบ.ม.
(5) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นายม
ํ
อ.บึงนาราง ถึง อ.โพทะเล จ.พิจติ ร เนือดินประมาณ 396,600 ลบ.ม.
(6) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาปิ
ํ ง
อ.เมืองเชียงใหม่ ถึง อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ เนือดินประมาณ 444,400 ลบ.ม.
(7) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาสงคราม
ํ
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เนือดินประมาณ 332,700 ลบ.ม.
(8) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาเจ้
ํ าพระยา
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ถึง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนือดินประมาณ 1,200,000 ลบ.ม.
(9) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาท่
ํ าจีน
อ.สามพราน ถึง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เนือดินประมาณ 525,000 ลบ.ม.

483,603,400 บาท
483,603,400
483,603,400
483,603,400
90,433,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,433,000 บาท

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท
393,170,400 บาท
66,648,600 บาท
24,516,000 บาท

168,391,800 บาท
15,940,800 บาท
14,277,600 บาท
15,998,400 บาท
11,977,200 บาท

43,200,000 บาท
18,900,000 บาท
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(10) ค่าจ้างเหมาขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนําภายในประเทศทีแม่นาชี
ํ
อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์ ถึง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม เนือดินประมาณ
370,000 ลบ.ม.

13,320,000 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

3,987,833,200 บาท
4,154,323,500 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
รวมถึงเชือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอืน
2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย
3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนนให้มคี ุณภาพและมีสาํ นึกรับผิดชอบ
4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชาชนมีระบบการขนส่งทางถนนทีได้มาตรฐาน โดยมีการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง
โครงสร้างพืนฐานและสิงอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถอํานวยความสะดวก
และรองรับผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รองรับการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสาร การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ
2. ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การขนส่งทางถนน การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิงแวดล้อมของ
รถทุกประเภท และการควบคุมกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
3. ประชาชนได้รบั การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุ ญาตขับรถและผู ป้ ระจํารถอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังการพัฒนานวัตกรรมในด้านการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
4. สามารถขับเคลือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยังยืน
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
การบริหารจัดการสินค้าและบริการ และ
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการขนส่ง
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนนเพือสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
3,987.8332
4,154.3235
3,695.8092
3,184.8830
2,938.8655
3,987.8332
-

4,154.3235
-

3,695.8092
-

3,184.8830
-

ร้อยละ

100

100

100

100

-

ร้อยละ

100

100

100

100

-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทางถนน
ทีมีคุณภาพ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

1,027.3047
-

645.0978
-

551.6193
-

344.4263
-

-

ร้อยละ

75

75

75

75

75

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ทางถนน
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : อุบตั เิ หตุทางถนนของ
รถโดยสารสาธารณะลดลงจากปี ก่อน

ล้านบาท
ล้านบาท

166.9279
-

128.1315
-

136.7915
-

136.7915
-

136.7915
-

ร้อยละ

2

2

2

2

2

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูร้ บั บริการด้านทะเบียนรถและ
ใบอนุญาตขับรถไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

223.7313
-

264.4711
-

264.5211
-

121.9611
-

121.9111
-

ร้อยละ

87

89

90

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

444.6683
-

586.6920
-

400.8914
-

134.2562
-

134.2562
-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ความก้าวหน้า
การดําเนินโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนนเพือสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสินค้าและบริการของประเทศเพือเพิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

2,938.8655
-
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
หน่ วยนับ
5. การเป็ นองค์กรทีมีสมรรถนะสูงและ
มีการบริหารจัดการทีดี
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความเชือมันต่อองค์กร ร้อยละ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
6. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

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

84

85

85

85

85

ล้านบาท
ล้านบาท

235.9057
-

616.5795
-

141.4107
-

141.4107
-

141.4107
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,889.2953
-

1,913.3516
-

2,200.5752
-

2,306.0372
-

2,404.4960
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ต้องดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐาน

1,913,351,600 บาท
1,066,768,300 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1,066,768,300 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

529,105,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีดี
แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

142,560,000 บาท
386,545,800 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

645,097,800 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค

600,497,800 บาท
25,600,000 บาท
19,000,000 บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
2. ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน
จังหวัดนครพนม
2. โครงการ : โครงการศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. โครงการ : โครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
ผู ้โดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่ง
ผู ้โดยสาร
รวมทังสิน

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
333.3372
66.7020
80.0627
66.7020
66.7020
80.0627
266.6352
142.5600
142.5600
-

จํานวน
รายการ
15
9
6
1
1

ปี 2562
190.1171
66.7020
123.4151
142.5600
142.5600

5
2

612.4978
172.2133

551.6193
344.4263

2

428.2845

159.1930

1

12.0000

48.0000

21

945.1749

1,027.5165

344.4263
344.4263

-

-

-

-

-

-

-

-

411.1283

80.0627

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 94,216,200 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 8 รายการ เป็ นเงิน 95,900,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 142,560,000 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 428,284,500 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 184,213,300 บาท

-

77

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง
และมีการบริหารจัดการทีดี
ผลผลิตที 2 : การพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนน
ผลผลิตที 3 : การพัฒนาความปลอดภัย
และกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
ผลผลิตที 4 : การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้
คนมีสขุ ภาวะทีดี
โครงการที 1 : โครงการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน
4. แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที 1 : โครงการยกระดับคุณภาพ
และพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่ง
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดน จังหวัดนครพนม
โครงการที 2 : โครงการศูนย์เปลียนถ่าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
6. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งผู ้โดยสารทางถนน
โครงการที 2 : โครงการสถานีขนส่งสินค้า
เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
ทางถนน (สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก)

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,893.1014
795.1922
1,893.1014
20.2502
525.7095
-

141.4107

-

128.1315

-

121.9111

-

134.2562

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,461.0299
541.0588
88.6230

งบรายจ่ายอืน
5.0000
-

รวม
4,154.3235
1,913.3516
1,066.7683

-

-

230.0337

-

-

-

128.1315

-

-

-

121.9111

452.4358

-

-

586.6920

-

142.5600

-

-

142.5600

-

142.5600

-

-

142.5600

-

249.2325

137.3133

-

-

386.5458

-

249.2325

137.3133

-

-

386.5458

-

-

600.4978

-

-

600.4978

-

-

172.2133

-

-

172.2133

-

-

428.2845

-

-

428.2845

-

-

20.6000

-

5.0000

25.6000

-

-

-

5.0000

5.0000

-

-

8.6000

-

-

8.6000
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
โครงการที 3 : โครงการพัฒนาสถานี
ขนส่งผู ้โดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งผู ้โดยสาร
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

-

-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
12.0000
-

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
12.0000

19.0000

-

-

19.0000

19.0000

-

-

19.0000
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,913,351,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
1,889.2953

ปี 2562
1,913.3516

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
2,200.5752
2,306.0372
2,404.4960

1,889.2953
1,866.7766
22.5187
-

1,913.3516
1,893.1014
20.2502
-

2,200.5752
2,180.3250
20.2502
-

แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2,306.0372
2,285.7870
20.2502
-

2,404.4960
2,384.2458
20.2502
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขัน
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,913,351,600 บาท
1,893,101,400
1,600,275,800
1,503,883,100
96,392,700
292,825,600
20,250,200
20,250,200
3,404,400
1,938,000
450,400
1,296,000
13,161,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1,066,768,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการทีดี
230,033,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน มีความคิดสร้างสรรค์และนํานวัตกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้มมี าตรฐานและสามารถรองรับการเปลียนแปลงเพือให้ประชาชนมี
ความเชือมันในองค์กร
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
2. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

งบดําเนิ นงาน
141.4107
5.7732
135.6375

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
88.6230
88.6230
-

รวม
230.0337
5.7732
224.2605

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรของ
10
10
10
10
10
กรมการขนส่งทางบก
(-)
โครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุง
3
3
3
3
3
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ทีใช้ในการดําเนินงาน
(-)
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทีผ่านการทดสอบตาม
โครงการทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

90
(-)
235.9057

90

90

230.0337

141.4107

141.4107

141.4107

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

235.9057
141.4107
94.4950
-

230.0337
141.4107
88.6230
-

141.4107
141.4107
-

141.4107
141.4107
-

141.4107
141.4107
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

90

90
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : องค์กรมีสมรรถนะสูง และมีการบริหารจัดการทีดี
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(2) ค่าบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 718 หน่วย)
(2) อุปกรณ์เครือข่าย Switch ทดแทน และระบบบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สําหรับกรมการขนส่งทางบก ส่วนกลางและสํานักงานขนส่งส่วนภูมภิ าค
ให้มีประสิทธิภาพ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

230,033,700 บาท
141,410,700
109,756,700
5,773,200
76,017,500
27,966,000
31,654,000
31,654,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000
88,623,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,490,000 บาท

49,133,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที 2 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
128,131,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ และสนับสนุน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การศึกษาและการดําเนินการเพือพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
2. การจัดระเบียบและกํากับดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน
3. การพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนส่งทางถนน

งบดําเนิ นงาน
128.1315
22.0928
90.6964
15.3423

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
128.1315
22.0928
90.6964
15.3423

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนการศึกษาและการดําเนินการ
13
12
12
12
12
ด้านการขนส่งทางถนน
(7)
เชิงปริมาณ : จํานวนการออกและต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลผูป้ ระกอบการขนส่ง

ฉบับ

เชิงปริมาณ : จํานวนการพัฒนาและส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการขนส่ง
เชิงคุณภาพ : ผูป้ ระกอบการรถโดยสารประจําทางที
ได้รบั การพัฒนา ส่งเสริม กํากับ ดูแล
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ครัง

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

72,200
( 45,695 )
2,680
( 1,464 )
126
( 93 )
80
(-)
166.9279

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

166.9279
128.1279
38.8000
-

ครัง

ร้อยละ

72,500

72,800

73,100

73,400

2,680

2,680

2,680

2,680

126

126

126

126

80

80

80

80

128.1315

136.7915

136.7915

136.7915

128.1315
128.1315
-

136.7915
136.7915
-

136.7915
136.7915
-

136.7915
136.7915
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่ารับรองและพิธีการ
(8) ค่าประกันภัย
(9) วัสดุสาํ นักงาน
(10) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(11) วัสดุก่อสร้าง
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว
(13) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ 24 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อแบบธรรมดา 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

128,131,500 บาท
128,131,500
98,749,200
32,047,200
1,166,900
3,426,900
927,000
155,800
313,000
9,326,000
26,300
199,500
15,343,600
651,700
12,400
24,400
81,800
168,100
156,500
67,300
4,478,400
21,703,700
3,758,400
4,510,100
4,478,400
4,478,400
4,478,400

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
112,000 บาท

610,400
137,200
137,200
112,000
112,000
112,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ค่าเช่ารถตู ้ 38 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถตู ้ 20 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 40 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 44 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(8) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 52 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

11,217,600 บาท
54,343,800
9,405,000
11,286,000
11,217,600
11,217,600
11,217,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,940,000 บาท

29,700,000
5,940,000
5,940,000
5,940,000
5,940,000
5,940,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,516,800 บาท

37,584,000
7,516,800
7,516,800
7,516,800
7,516,800
7,516,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,268,500 บาท

41,342,500
8,268,500
8,268,500
8,268,500
8,268,500
8,268,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,771,900 บาท

48,859,500
9,771,900
9,771,900
9,771,900
19,543,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 40 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าเช่ารถตู ้ 40 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์

7,516,800 บาท
37,584,000
7,516,800
7,516,800
7,516,800
15,033,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,880,000 บาท

59,400,000
11,880,000
11,880,000
11,880,000
23,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
29,382,300
19,696,500
5,180,800
2,123,100
2,381,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที 3 : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
121,911,100 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนาและเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน โดยควบคุม กํากับ ดูแล และส่งเสริม
ความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนทังด้านตัวรถ ผูข้ บั รถและผูป้ ระจํารถ ให้เกิดความปลอดภัย และเป็ นมิตร
กับสิงแวดล้อม
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
121.9111
48.5323
17.8328
55.5460

รวมทังสิน
1. การอบรมให้ความรูผ้ ู ้ขับรถและผูป้ ระจํารถ
2. การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ
3. การควบคุมกํากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
121.9111
48.5323
17.8328
55.5460

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนผูผ้ ่านการอบรมและทดสอบ
4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000 4,664,000
( 2,523,780 )
คัน
เชิงปริมาณ : จํานวนรถทีเข้ารับการตรวจสภาพ
4,170,000 4,180,000 4,190,000 4,200,000 4,210,000
( 2,916,567 )
ราย
เชิงปริมาณ : จํานวนรถและผูข้ บั รถทีผ่านการตรวจสอบ
2,195,000 2,200,000 2,205,000 2,210,000 2,215,000
( 1,346,605 )
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : จํานวนการกํากับดูแลสถานประกอบการ
6,080
6,080
6,080
6,080
6,080
เอกชนทีได้รบั อนุญาต/ได้รบั การรับรอง
( 3,070 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
75
75
75
75
75
ทีกําหนดไม่นอ้ ยกว่า
( 87.94 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
152.4513 121.9111
121.9611
121.9611
121.9111
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
152.4513 121.9111
121.9611
121.9611
121.9111
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

121.9111
30.5402
-

121.9111
-

121.9611
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

121.9611
-

121.9111
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาความปลอดภัยและกํากับดูแลการขนส่งทางถนน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าประกันภัย
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า

121,911,100 บาท
121,911,100
63,513,400
990,300
203,600
2,306,900
1,137,700
2,012,400
104,900
40,208,900
32,900
216,000
11,759,700
3,396,100
36,700
70,900
87,900
278,300
309,000
361,200
58,397,700
58,397,700

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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8.2.4 ผลผลิตที 4 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
586,692,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือพัฒนางานด้านบริการประชาชน ในด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถและผู ้ประจํารถ
ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ เพือให้ประชาชนผู ้รับบริการมีความพึงพอใจ
8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
134.2562
91.3362
42.9200

รวมทังสิน
1. การดําเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
2. การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจํารถ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
452.4358
19.4792
432.9566
-

รวม
586.6920
110.8154
475.8766

8.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ช่องทาง
เชิงปริมาณ : จํานวนช่องทางการให้บริการประชาชน
11
11
11
11
11
(-)
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านใบอนุญาต
5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
ขับรถและผู ้ประจํารถ
( 3,212,243 )
ครัง
เชิงปริมาณ : จํานวนการดําเนินการด้านทะเบียน
33,000,000 33,500,000 34,000,000 34,500,000 35,000,000
และภาษีรถ
( 20,840,936 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

444.6683

586.6920

400.8914

134.2562

134.2562

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

444.6683
134.2562
310.4121
-

586.6920
134.2562
452.4358
-

400.8914
134.2562
266.6352
-

134.2562
134.2562
-

134.2562
134.2562
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาการให้บริการประชาชน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าประกันภัย
(12) วัสดุสาํ นักงาน
(13) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) จัดซือทีดินเพือก่อสร้างสํานักงานขนส่งสาขาอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

586,692,000 บาท
134,256,200
118,428,600
342,800
1,124,100
2,734,400
1,753,700
165,000
830,600
92,300
587,000
7,888,600
20,800
132,000
100,433,800
1,895,000
23,500
4,700
27,700
93,600
134,500
144,500
15,827,600
10,381,700
1,997,400
3,448,500
452,435,800
452,435,800
452,435,800
60,000,000

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

60,000,000 บาท
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2.1.1.2 nµn° ¦oµ°µµ¦¸¡ ´°µ«´¥Â¨³· n° ¦oµ¦³°

27,272,300 µ

(1) n° ¦oµ°µµ¦¸É¡ ´°µ«´¥ oµ¦µµ¦ µ 12 ®nª¥ ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³°
Îµ´µ n ´ ®ª´°»¦µ¸ Â®n ¸É 1 Îµ¨®¤µÂ o °ÎµÁ£°Á¤º° 
´ ®ª´°»¦µ¸ 1 Â®n
¦³¤µ´Ê ·Ê

13,788,300 µ
17,235,500 µ

e 2561 ´Ê ¦³¤µ

3,447,200 µ

e 2562 ´Ê ¦³¤µ

13,788,300 µ

(2) °µµ¦¸É¡ ´°µ«´¥ oµ¦µµ¦ µ 12 ®nª¥ ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³°
Îµ´µ n µ µ°ÎµÁ£°Áµ³¤»¥ Îµ¨¨·³o° ¥ °ÎµÁ£°Áµ³¤»¥
´ ®ª´»¦µ¬¦rµ¸ 1 Â®n
¦³¤µ´Ê ·Ê
e 2562 ´Ê ¦³¤µ
e 2563 ¼¡´¦³¤µ

5,018,000 µ
25,090,000 µ
5,018,000 µ
20,072,000 µ

(3) °µµ¦¸É¡ ´°µ«´¥ oµ¦µµ¦ µ 32 ®nª¥ ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³°
Îµ´µ n ´ ®ª´¤»¦¦µµ¦ Îµ¨µ¼Ä®¤n °ÎµÁ£°Á¤º° ¤»¦¦µµ¦
´ ®ª´¤»¦¦µµ¦ 1 Â®n
¦³¤µ´Ê ·Ê
e 2562 ´Ê ¦³¤µ
e 2563 ¼¡´¦³¤µ
2.1.1.3 nµn° ¦oµ°µµ¦¸ÉÎµµ¦Â¨³·É n° ¦oµ¦³°

8,466,000 µ
42,330,000 µ
8,466,000 µ
33,864,000 µ
96,142,800 µ

(1) n° ¦oµ°µµ¦Îµ´µ n ´ ®ª´¦µ¸»¦¸ ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³°
Îµ¨®oµÁ¤º°  °ÎµÁ£°Á¤º°  ´ ®ª´¦µ¸»¦¸ (Â) 1 Â®n

42,968,000 µ

¦³¤µ´Ê ·Ê

56,564,700 µ

e 2561 ´Ê ¦³¤µ

13,596,700 µ

e 2562 ´Ê ¦³¤µ

42,968,000 µ

(2) °µµ¦Îµ´µ n ´ ®ª´°»¦·r Â®n ¸É 2 Â¨³°µµ¦¸É¡ ´°µ«´¥
oµ¦µµ¦ µ 32 ®nª¥ ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³° Îµ¨´¥»¤¡¨
°ÎµÁ£°¨´Â¨ ´ ®ª´°»¦·r 1 Â®n
¦³¤µ´Ê ·Ê
e 2562 ´Ê ¦³¤µ
e 2563 ¼¡´¦³¤µ

27,382,000 µ
136,910,000 µ
27,382,000 µ
109,528,000 µ

(3) °µµ¦Îµ´µ n ´ ®ª´³Á· Á¦µ Â®n ¸É 2 ¡¦o° ¤·É n° ¦oµ¦³°
Îµ¨µÂoª °ÎµÁ£°Á¤º° ³Á· Á¦µ ´ ®ª´³Á· Á¦µ 1 Â®n
¦³¤µ´Ê ·Ê
e 2562 ´Ê ¦³¤µ
e 2563 ¼¡´¦³¤µ

25,792,800 µ
128,964,000 µ
25,792,800 µ
103,171,200 µ
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2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแสงสว่างภายในกรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(2) ปรับปรุงห้องทํางานของสํานักการขนส่งผูโ้ ดยสาร อาคาร 3 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)
2.1.1.8 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 69 รายการ (รวม 69 หน่วย)

36,583,000 บาท
15,000,000 บาท
21,583,000 บาท
19,412,900 บาท
19,412,900 บาท
44,130,000 บาท
44,130,000 บาท
19,479,200 บาท
19,479,200 บาท
149,415,600 บาท
149,415,600 บาท

93

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
142,560,000 บาท
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
142,560,000 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนให้สามารถควบคุม กํากับ ดูแล และส่งเสริมความปลอดภัย
ในการขนส่งทางถนนทังด้านตัวรถ ผูข้ บั รถ และผูป้ ระจํารถ
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
356,400,000 บาท
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
356,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
142.5600
142.5600
-

รวม
142.5600
142.5600

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
20
80
100
อาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
71.2800 142.5600
142.5600
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
71.2800 142.5600
142.5600
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

71.2800
-

142.5600
-

142.5600
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

142,560,000 บาท
142,560,000
142,560,000
142,560,000
142,560,000
142,560,000
356,400,000
71,280,000
142,560,000
142,560,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์พฒั นาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่ง
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
สํานักงานขนส่งทัวประเทศ
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
386,545,800 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
386,545,800 บาท
- เงินงบประมาณ

386,545,800 บาท
386,545,800 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
249.2325
249.2325

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
137.3133
137.3133
-

รวม
386.5458
386.5458

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการดําเนินการยกระดับ
100
คุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

386.5458

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

386.5458
249.2325
137.3133
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการด้านการขนส่ง
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) จัดหาอุปกรณ์ในการออกใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ระบบให้บริการข้อมูลแผนทีฐานเพือสนับสนุนงานด้านภูมสิ ารสนเทศของ
กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
(2) อุปกรณ์ทดแทนและปรับปรุงระบบเลือนล้อต่อภาษี
(Drive Thru for Tax) แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ระบบตูร้ บั ชําระภาษีรถประจําปี อตั โนมัติ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)

386,545,800 บาท
249,232,500
249,232,500
249,232,500
137,313,300
137,313,300
46,850,600
34,350,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,047,800 บาท
5,302,800 บาท
12,500,000 บาท
12,500,000 บาท
90,462,700 บาท
90,462,700 บาท
90,462,700 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
600,497,800 บาท
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
172,213,300 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือดําเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565) เพือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอนุภูมภิ าคลุม่ แม่นาโขงของประเทศไทยตามแนวทางการพั
ํ
ฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือองงนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
1,183,745,900 บาท
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,183,745,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
172.2133
172.2133
-

รวม
172.2133
172.2133

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การขนส่ง
20
60
100
ชายแดน จังหวัดนครพนม
เชิงปริมาณ : การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ให้ผู ้ถูกเวนคืนทีดินเพือดําเนินโครงการก่อสร้าง
ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

-

-

-

-

(-)
ล้านบาท

322.6800

172.2133

344.4263

344.4263

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

322.6800
322.6800
-

172.2133
172.2133
-

344.4263
344.4263
-

344.4263
344.4263
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ตําบลอาจสามารถ
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

172,213,300 บาท
172,213,300
172,213,300
172,213,300
2,966,900

บาท
บาท
บาท
บาท

2,966,900 บาท
14,834,100
2,966,900
5,933,600
5,933,600

บาท
บาท
บาท
บาท
169,246,400 บาท
169,246,400 บาท

846,231,800
169,246,400
338,492,700
338,492,700

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5.2 โครงการที 2 : โครงการศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
428,284,500 บาท
จังหวัดเชียงราย
8.5.2.1 วัตถุประสงค์
เพือดําเนินการตามยุทธศาสตร์โครงส้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565)
และเพือการพัฒนาการเชือมโยงและรองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝังตะวันตก
รวมถึงเป็ นการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุม่ ประเทศอนุภูมภิ าคลุม่ แม่นาโขง
ํ
8.5.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
1,382,300,000 บาท
8.5.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,382,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที 1

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
428.2845
428.2845
-

รวม
428.2845
428.2845

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์เปลียน
80
90
100
ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(-)
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

794.8225

428.2845

159.1930

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

794.8225
794.8225
-

428.2845
428.2845
-

159.1930
159.1930
-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระยะที 1 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ก่อสร้างศูนย์เปลียนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระยะที 1 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

428,284,500 บาท
428,284,500
428,284,500
428,284,500
6,634,300

บาท
บาท
บาท
บาท

6,634,300 บาท
22,300,000
5,000,000
7,822,500
6,634,300
2,843,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
421,650,200 บาท
421,650,200 บาท

1,360,000,000
281,204,000
500,796,000
421,650,200
156,349,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
25,600,000 บาท
8.6.1 โครงการที 1 : โครงการเพิมประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน
5,000,000 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน ส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ และควบคุมมาตรฐาน
การให้บริการการขนส่งทางถนน
8.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรมการขนส่งทางบก
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
18,851,000 บาท
8.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
18,851,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาเพือจัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพือการกํากับดูแล
และการประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจําทาง
หมวด 1 และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5.0000
5.0000

รวม
5.0000
5.0000

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการดําเนินการศึกษาเพือ
100
จัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพือการกํากับดูแล
และการประเมินผลการประกอบการของเส้นทาง
รถโดยสารประจําทางหมวด 1 และหมวด 4 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชิงปริมาณ : ความสําเร็จของการจัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายรถโดยสารประจําทาง
ระหว่างเมือง
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

-

-

-

-

(-)
ล้านบาท

13.8510

5.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

13.8510
13.8510
-

5.0000
5.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสารทางถนน

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน

5,000,000 บาท

1) ศึกษาเพือจัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพือการกํากับดูแล
และการประเมินผลการประกอบการของเส้นทางรถโดยสารประจําทางหมวด 1
และหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

5,000,000 บาท

103

8.6.2 โครงการที 2 : โครงการสถานี ขนส่งสินค้าเพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
ทางถนน (สถานี ขนส่งสินค้าเมืองหลัก)

8,600,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2565)
2. เพือเป็ นการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งสินค้าทีสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง พร้อมทังเป็ นศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าทีจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการขนส่งได้อย่างครอบคลุมทัวทังประเทศ
8.6.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
เมืองหลัก : จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8.6.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
81,674,500 บาท
8.6.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ
81,674,500 บาท
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จ้างสํารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิทีดินเพือดําเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้า

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
8.6000
8.6000
-

รวม
8.6000
8.6000

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้
อ
ยละ
เชิงปริมาณ : ผลการสํารวจอสังหาริมทรัพย์
100
และจัดกรรมสิทธิทีดินเพือก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
ของจังหวัดขอนแก่น
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการวางผังและออกแบบ
100
สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ขอนแก่น,อุบลราชธานี,นครราชสีมา)
(-)
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการวางผังและออกแบบ
100
สถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคตะวันออกและภาคใต้
(ปราจีนบุร,ี สุราษฎร์ธานี)
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
73.0745
8.6000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
73.0745
8.6000
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
73.0745
8.6000
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการสถานี ขนส่งสินค้าเพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าทางถนน (สถานี ขนส่งสินค้าเมืองหลัก)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,600,000 บาท
8,600,000
8,600,000
8,600,000
8,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,600,000 บาท
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8.6.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพ
12,000,000 บาท
การขนส่งผูโ้ ดยสาร
8.6.3.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิมประสิทธิภาพการขนส่งผูโ้ ดยสาร และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านการขนส่งด้วยรถโดยสารให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย เป็ นธรรม ผู ้ใช้บริการมีความเชือมัน
และได้รบั การบริการทีดีขนึ ในเขตจังหวัด และชุมชน
8.6.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.6.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
60,000,000 บาท
8.6.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
12.0000
12.0000
-

รวม
12.0000
12.0000

8.6.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าการก่อสร้าง
20
100
สถานีขนส่งผู ้โดยสาร
รวมทังสิน
ล้านบาท
12.0000
48.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
12.0000
48.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

12.0000
-

48.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารเพือเพิมประสิทธิภาพ
การขนส่งผูโ้ ดยสาร

12,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืนๆ
(1) สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดนครนายก ตําบลบ้านใหญ่ อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

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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8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
19,000,000 บาท
8.7.1 โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
19,000,000 บาท
และเมืองชายแดนภาคเหนื อ
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับ เชือมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพืนฐาน
ของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือมโยงการตลาดในการแข่งขันทังในและต่างประเทศ

8.7.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

19,000,000 บาท
19,000,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จ้างสํารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิทีดินเพือดําเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าภาคเหนือ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
19.0000
19.0000
-

รวม
19.0000
19.0000

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
เชิงปริมาณ : ผลการสํารวจอสังหาริมทรัพย์และ
100
จัดกรรมสิทธิทีดินเพือก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

19.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

19.0000
19.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

19,000,000 บาท
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,000,000 บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมท่าอากาศยาน
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

6,015,278,800 บาท
6,614,433,200 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพืนที และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
2. ดําเนินงานท่าอากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ผูใ้ ช้บริการโดยสาร / ขนส่งสินค้าและผูป้ ระกอบการทางอากาศ มีความปลอดภัยและสามารถ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล รวมทังมีบริการทีเพียงพอต่อความต้องการ
เพือให้ผูใ้ ช้บริการ / ผูป้ ระกอบการเชือมันและพึงพอใจในการใช้บริการเพิมขึน
2. ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน มีภาพลักษณ์องค์กรและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
และบุคคลทีมีประสิทธิภาพ เพือให้สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงการขนส่ง
ทางอากาศอย่างทัวถึงเพียงพอ
ด้วยมาตรฐานสากล
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ท่าอากาศยาน
มีขดี ความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู ้โดยสาร 37 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2564

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
6,015.2788
6,614.4332
5,458.1622
3,941.9911
706.1560
6,015.2788
6,614.4332
5,458.1622
3,941.9911
706.1560
-

ล้านคน

29

29

29

37

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ผูร้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ ไม่นอ้ ยกว่า

ล้านบาท
ล้านบาท

4,382.9890
-

5,771.2232
-

4,668.4962
-

3,255.2524
-

ร้อยละ

80

80

80

90

90

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

1,632.2898
-

843.2100
-

789.6660
-

686.7387
-

706.1560
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

37

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

309,247,800 บาท
533,962,200 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

533,962,200 บาท

3. แผนงานบูรณาการ

5,771,223,200 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค

88,774,000 บาท
4,982,173,100 บาท
700,276,100 บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการการพัฒนา
ท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการ : โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบตง
3. โครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
และมาตรฐานท่าอากาศยาน
4. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานกระบี
5. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
6. โครงการ : โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน
เร่งด่วน
7. โครงการ : โครงการจัดหารถดับเพลิง
อากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
8. โครงการ : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานตรัง
9. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทังสิน

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
123.4043
2.1120
123.4043
2.1120
4,522.9076 3,055.2524
-

จํานวน
รายการ
13
13
28
1

ปี 2562
167.0415
167.0415
3,647.3832
88.7740

3

494.0034

1

192.5496

4

1,278.0705

1,539.8359

2

378.0000

756.0000

6

195.1596

88.2400

5

108.1500

4

416.4000

832.8000

2

496.2761

41

3,814.4247

165.5891

หน่ วย : ล ้านบาท
เงินนอก
ปี 2565-จบ งบประมาณ
2.1120
2.1120
-

-

-

-

-

-

-

1,157.3936

-

-

756.0000

-

-

-

-

-

-

-

-

832.8000

-

-

1,140.4426

309.0588

-

-

4,646.3119

3,057.3644

2.1120

-

-

-

112

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 9 รายการ เป็ นเงิน 145,041,500 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 22,000,000 บาท
2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 18 รายการ เป็ นเงิน 2,830,923,200 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 10 รายการ เป็ นเงิน 816,460,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการการพัฒนา
ท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบตง
โครงการที 2 : โครงการเพิมประสิทธิภาพ
และมาตรฐานท่าอากาศยาน
โครงการที 3 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานกระบี
โครงการที 4 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
โครงการที 5 : โครงการปรับปรุง
ท่าอากาศยานเร่งด่วน
โครงการที 6 : โครงการจัดหารถดับเพลิง
อากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
โครงการที 7 : โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานตรัง
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนือ
โครงการที 2 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
305.3261
245.0000
305.3261
3.9217
241.0783
-

241.0783
-

-

-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
6,021.5420
42.5651
250.3188
42.5651
250.3188
88.7740

-

88.7740

-

-

4,982.1731

รวม
6,614.4332
309.2478
533.9622

42.5651
-

533.9622
88.7740

-

88.7740

-

-

4,982.1731

-

-

494.0034

-

-

494.0034

-

-

1,947.3896

-

-

1,947.3896

-

-

1,278.0705

-

-

1,278.0705

-

-

378.0000

-

-

378.0000

-

-

335.1596

-

-

335.1596

-

-

133.1500

-

-

133.1500

-

-

416.4000

-

-

416.4000

-

-

700.2761

-

-

700.2761

-

-

24.0000

-

-

24.0000

-

-

676.2761

-

-

676.2761
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต /โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

309,247,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
ปี 2561

รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

286.9377
286.9377
284.9576
1.9801
-

ปี 2562
309.2478
309.2478
305.3261
3.9217
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี
326.4355
344.6107
326.4355
344.6107
322.5138
340.6890
3.9217
3.9217
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2565
363.8287
363.8287
359.9070
3.9217
-
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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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผูป้ ฏิบตั งิ านในชายแดนภาคใต้
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

309,247,800 บาท
305,326,100
248,772,400
143,073,300
105,699,100
56,553,700
3,921,700
3,921,700
991,200
366,000
2,564,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
533,962,200 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาท่าอากาศยาน
533,962,200 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นทียอมรับในระดับสากล
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. การดําเนินงานท่าอากาศยาน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท่าอากาศยาน
และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล

งบดําเนิ นงาน
241.0783
241.0783
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
250.3188
42.5651
3.8451
250.3188
38.7200

รวม
533.9622
244.9234
289.0388

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
28
28
28
28
28
เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานทีกําหนด
( 28 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ
100
100
100
100
100
เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดําเนินงานภายในระยะเวลา
100
100
100
100
100
ทีกําหนดตามสัญญา
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอยู่ภายใน
100
100
100
100
100
วงเงินทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,345.3521
533.9622
463.2305
342.1280
342.3273
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,345.3521
533.9622
463.2305
342.1280
342.3273
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
242.7107
241.0783
242.2931
242.4829
242.6822
- งบลงทุน
ล้านบาท
1,096.7655
250.3188
213.0923
91.8000
91.8000
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
5.8759
42.5651
7.8451
7.8451
7.8451
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาท่าอากาศยาน
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ
(4) ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(7) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(12) ค่าซ่อมแซมระบบดาวเทียมสือสาร
(13) ค่าบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ ลิฟท์ สายพานลําเลียงสัมภาระ
(14) ค่าใช้สอยอืน ๆ
(15) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(16) ค่าประกันอากาศยาน
(17) วัสดุสาํ นักงาน
(18) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเครืองบิน
(19) วัสดุก่อสร้าง
(20) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(21) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(24) วัสดุการเกษตร
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(26) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์

533,962,200 บาท
241,078,300
128,728,700
127,650,700
9,368,400
35,100
748,800
15,322,800
2,730,000
1,983,700
3,615,100
48,000,000
9,354,600
826,800
700,000
4,000,000
1,089,500
17,600
12,000,000
824,000
6,097,000
526,500
900,000
2,000,000
1,000,000
1,500,000
340,400
400,000
1,000,000
3,270,400

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) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 56 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 2 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,078,000 บาท
10,384,000
2,970,000
1,078,000
2,112,000
2,112,000
2,112,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
112,349,600
250,318,800
250,318,800
55,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
195,318,800 บาท
136,296,300 บาท

15,431,700 บาท
41,365,000
9,801,000
15,431,700
16,132,300

บาท
บาท
บาท
บาท

17,039,000 บาท
44,000,000
9,801,000
17,039,000
17,160,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระยะที 2
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที 2 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

19,602,000 บาท
24,502,500 บาท
4,900,500 บาท
19,602,000 บาท

18,799,500 บาท
23,700,000 บาท
4,900,500 บาท
18,799,500 บาท

17,049,500 บาท
21,950,000 บาท
4,900,500 บาท
17,049,500 บาท

15,099,300 บาท
19,999,800 บาท
4,900,500 บาท
15,099,300 บาท

5,500,000 บาท
27,500,000 บาท
5,500,000 บาท
22,000,000 บาท

5,500,000 บาท
27,500,000 บาท
5,500,000 บาท
22,000,000 บาท
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(9) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ระยะที 2 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน จํานวน 1 หลัง (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ระยะที 2 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

5,500,000 บาท
27,500,000 บาท
5,500,000 บาท
22,000,000 บาท

5,500,000 บาท
27,500,000 บาท
5,500,000 บาท
22,000,000 บาท

(11) งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชัน 2 อาคาร (24 ยูนติ )
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างทางขับและขยายลานจอดเครืองบิน ท่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
3. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าทีดิน/สิงก่อสร้าง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยาน สําหรับรองรับการบินด้านธุรกิจ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัวคราว

11,275,300 บาท
36,800,000 บาท
36,800,000 บาท
22,222,500 บาท
22,222,500 บาท
92,997,500
19,000,000
51,775,000
22,222,500

บาท
บาท
บาท
บาท
42,565,100 บาท
38,720,000 บาท
20,000,000 บาท

18,720,000 บาท
23,400,000 บาท
4,680,000 บาท
18,720,000 บาท
3,845,100 บาท
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8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
1,113,323,100 บาท
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,113,323,100 บาท
- เงินงบประมาณ

88,774,000 บาท
88,774,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายท่าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
88.7740
88.7740
-

รวม
88.7740
88.7740

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีก่อสร้างและปรับปรุง
3
1
1
(3)
รวมทังสิน
ล้านบาท
878.9605
88.7740
145.5886
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
878.9605
88.7740
145.5886
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
878.9605
88.7740
145.5886
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการการพัฒนาท่าอากาศยานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

88,774,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่พร้อมอาคารประกอบ
ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

88,774,000
88,774,000
88,774,000
88,774,000

บาท
บาท
บาท
บาท

88,774,000 บาท
447,600,000
77,184,000
163,960,000
117,682,000
88,774,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
1,703,171,300 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,703,171,300 บาท
- เงินงบประมาณ

4,982,173,100 บาท
494,003,400 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
494.0034
494.0034
-

รวม
494.0034
494.0034

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีดําเนินการก่อสร้าง
1
1
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
33.70
33.15
33.15
( 32.97 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,043.5788
494.0034
165.5891
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,043.5788
494.0034
165.5891
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
1,043.5788
494.0034
165.5891
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง

494,003,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิง ทางขับ ลานจอดเครืองบินและอืน ๆ
ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ก่อสร้างทางวิง ทางขับ ลานจอดเครืองบินและอืน ๆ ท่าอากาศยานเบตง
จ.ยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารและอาคารประกอบ
ท่าอากาศยานเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

494,003,400
494,003,400
494,003,400
10,325,800

บาท
บาท
บาท
บาท

10,325,800 บาท
48,050,000
9,615,200
14,242,500
8,176,500
10,325,800
5,690,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
483,677,600 บาท
402,597,300 บาท

1,316,732,400
296,372,200
329,463,000
179,159,100
402,597,300
109,140,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
81,080,300 บาท

338,388,900
70,000,000
136,550,300
81,080,300
50,758,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.2 โครงการที 2 : โครงการเพิมประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน
1,947,389,600 บาท
8.4.2.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน
8.4.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยาน : กระบี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช ตรัง พิษณุโลก สกลนคร
นครพนม นราธิวาส น่านนคร ร้อยเอ็ด ลําปาง เลย แม่สอด บุรรี มั ย์ ชุมพร ระนอง แพร่ แม่ฮ่องสอน หัวหิน
นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และปาย
8.4.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
4,459,136,100 บาท
8.4.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,459,136,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงมาตรฐานท่าอากาศยาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,947.3896
1,947.3896
-

รวม
1,947.3896
1,947.3896

8.4.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีได้รบั การปรับปรุงมาตรฐาน
11
19
11
( 11 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
2,281.9065 1,947.3896
229.8400
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,281.9065 1,947.3896
229.8400
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

144.2391
2,072.4674
65.2000
-

1,947.3896
-

229.8400
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ

1,947,389,600 บาท
1,947,389,600
1,947,389,600
1,576,620,000
1,576,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานขอนแก่น
ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครือง

5,000,000 บาท

(2) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 60x40 ซม. ท่าอากาศยานอุดรธานี
ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครือง

5,000,000 บาท

(3) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครือง

6,000,000 บาท

(4) เครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray
ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ 100x100 ซม. ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครือง

6,000,000 บาท

(5) จัดหาและติดตังระบบ Digital CCTV จํานวน 45 กล้อง และ
ระบบควบคุมพืนทีอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

13,500,000 บาท

(6) จัดหาและติดตัง Digital CCTV จํานวน 32 กล้อง และ
ระบบควบคุมพืนทีอาคารทีพักผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานระนอง
ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ระบบ

11,800,000 บาท

(7) จัดหาและติดตังเครืองยนต์กาํ เนิดไฟฟ้ า ขนาด 500 KVA
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานอุดรธานี ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ

5,100,000 บาท

(8) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

46,000,000 บาท

(9) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(10) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 แห่ง

45,000,000 บาท
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(11) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานเลย ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 1 แห่ง

44,000,000 บาท

(12) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานแม่สอด ตําบลท่าสายลวด
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง

38,000,000 บาท

(13) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(14) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(15) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

41,000,000 บาท

(16) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

44,000,000 บาท

(17) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา
อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

43,000,000 บาท

(18) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง

44,000,000 บาท

(19) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(20) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตําบลลานบ่า
อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

43,000,000 บาท

(21) จัดหาพร้อมติดตังระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพืนทีการบิน
และเครือข่ายดาวเทียม ท่าอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(22) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

69,780,000 บาท
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(23) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
1 แห่ง

85,480,000 บาท

(24) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1 แห่ง

77,000,000 บาท

(25) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ ท่าอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง

79,280,000 บาท

(26) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานแม่สอด ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง

81,000,000 บาท

(27) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 แห่ง

83,850,000 บาท

(28) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานชุมพร ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

83,190,000 บาท

(29) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานระนอง ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1 แห่ง

75,270,000 บาท

(30) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง

64,570,000 บาท

(31) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

74,400,000 บาท

(32) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
1 แห่ง

79,400,000 บาท
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(33) จัดหาพร้อมติดตังเครืองตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS
พร้อมสายพานลําเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์
ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน

88,000,000 บาท
370,769,600 บาท
178,220,000 บาท

(1) งานปรับปรุงอาคาร AFL และเครืองควบคุมกระแสไฟฟ้ า CCR
ทีท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

28,000,000 บาท

(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแรงสูง - แรงตํา หม้อแปลงไฟฟ้ า UNISUB
อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

13,670,000 บาท

(3) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End Light
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ Distance Marker Sign
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

71,550,000 บาท

(4) งานปรับปรุงระบบไฟทางวิง ไฟทางขับ ไฟ Threshold End Light
ไฟ Taxi Guidance Sign ไฟ PAPI ระบบควบคุมไฟฟ้ าสนามบิน (PLC),
พร้อม Duct Bank ระบบไฟฟ้ าแรงสูง - แรงตํา (UNISUB) ก่อสร้างอาคาร
AFL ใหม่ ท่าอากาศยานแพร่ ตําบลนาจักร อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
1 แห่ง
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ

65,000,000 บาท
192,549,600 บาท

(1) งานก่อสร้างศูนย์ปฏิบตั กิ ารและฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยและ
รักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์การฝึ กอบรมอาคารประกอบ
ตําบลท้ายบ้านใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

192,549,600 บาท
240,687,000 บาท
48,137,400 บาท
192,549,600 บาท
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8.4.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี
8.4.3.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.4.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานกระบี จังหวัดกระบี
8.4.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
4,682,250,000 บาท
8.4.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,682,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,278,070,500 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,278.0705
1,278.0705
-

รวม
1,278.0705
1,278.0705

8.4.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีก่อสร้างและปรับปรุง
1
1
1
1
(-)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
15.00
27.18
39.92
24.90
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
706.9500 1,278.0705 1,539.8359 1,157.3936
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
706.9500 1,278.0705 1,539.8359 1,157.3936
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
706.9500 1,278.0705 1,539.8359 1,157.3936
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี

1,278,070,500 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) จ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างลานจอดเครืองบินพร้อมระบบ
ไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี
จังหวัดกระบี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร หลังที 3 และ
ปรับปรุงอาคารทีพักผูโ้ ดยสาร หลังที 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์
ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างลานจอดเครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน
ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพักผู ้โดยสาร หลังที 3 และปรับปรุงอาคาร
ทีพักผูโ้ ดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี
ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี จังหวัดกระบี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,278,070,500
1,278,070,500
1,278,070,500
30,453,000

บาท
บาท
บาท
บาท

19,117,200 บาท
33,300,000
6,660,000
19,117,200
7,522,800

บาท
บาท
บาท
บาท

11,335,800 บาท
58,950,000
11,790,000
11,335,800
21,360,900
14,463,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,247,617,500 บาท
628,600,000 บาท

1,215,000,000
182,250,000
628,600,000
404,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

619,017,500 บาท
3,375,000,000
506,250,000
619,017,500
1,106,802,200
1,142,930,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
8.4.4.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.4.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
8.4.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
1,890,000,000 บาท
8.4.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,890,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

378,000,000 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
378.0000
378.0000
-

รวม
378.0000
378.0000

8.4.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีได้รบั การพัฒนา
1
1
1
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

15.00

41.50

43.50

378.0000
378.0000
378.0000
-

756.0000
756.0000
756.0000
-

756.0000
756.0000
756.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

378,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

378,000,000
378,000,000
378,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
90,000,000
18,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
360,000,000 บาท
360,000,000 บาท

1,800,000,000
360,000,000
720,000,000
720,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.4.5 โครงการที 5 : โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน
335,159,600 บาท
8.4.5.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานเร่งด่วน
8.4.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยาน : สุราษฎร์ธานี สกลนคร น่านนคร นครพนม ชุมพร ระนอง พิษณุโลก กระบี อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เพชรบูรณ์ แม่สอด บุรีรมั ย์ นครศรีธรรมราช และเลย
8.4.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
1,193,490,400 บาท
8.4.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,193,490,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
335.1596
335.1596
-

รวม
335.1596
335.1596

8.4.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีได้รบั การปรับปรุง
10
9
4
2
( 10 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
570.0908
335.1596
88.2400
200.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
570.0908
335.1596
88.2400
200.0000
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
570.0908
335.1596
88.2400
200.0000
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเร่งด่วน

335,159,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ

335,159,600
335,159,600
52,060,000
52,060,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานกระบี ตําบลเหนือคลอง อําเภอเมืองกระบี
จังหวัดกระบี 1 คัน

8,000,000 บาท

(2) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

8,000,000 บาท

(3) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน

8,000,000 บาท

(4) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

8,000,000 บาท

(5) รถกวาดดูด ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน

8,000,000 บาท

(6) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานแม่สอด
ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานบุรรี มั ย์ ตําบลร่อนทอง
อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) รถกูภ้ ยั อากาศยานพร้อมอุปกรณ์ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,020,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
4,020,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
4,020,000 บาท
20,100,000 บาท
4,020,000 บาท
16,080,000 บาท
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1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน
(1) จ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างคันทางและระบบป้ องกันนําท่วม
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ

283,099,600 บาท
5,322,500 บาท

5,322,500 บาท
11,650,000
2,330,000
3,997,500
5,322,500

บาท
บาท
บาท
บาท
277,777,100 บาท

(1) งานปรับปรุงเสริมความแข็งแรงทางวิง ทางขับ ท่าอากาศยานเลย
ตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง
(2) งานก่อสร้างคันทางและระบบป้ องกันนําท่วม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพูน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

100,000,000 บาท
167,777,100 บาท
353,838,000
70,767,600
115,293,300
167,777,100

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
40,000,000 บาท
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8.4.6 โครงการที 6 : โครงการจัดหารถดับเพลิงอากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

133,150,000 บาท

8.4.6.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
8.4.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยาน : ลําปาง พิษณุโลก สกลนคร น่ านนคร ร้อยเอ็ด และปาย
8.4.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
160,250,000 บาท
8.4.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
160,250,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. จัดหารถดับเพลิงอากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
133.1500
133.1500
-

รวม
133.1500
133.1500

8.4.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คัน
เชิงปริมาณ : จํานวนรถดับเพลิงอากาศยานและ
5
7
รถบรรทุกนําดับเพลิงอากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

(-)
27.1000
27.1000
27.1000
-

133.1500
133.1500
133.1500
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการจัดหารถดับเพลิงอากาศยานเพือเพิมประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

133,150,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ

133,150,000
133,150,000
133,150,000
133,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(1) รถบรรทุกนําดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 คัน

12,500,000 บาท

(2) รถบรรทุกนําดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

12,500,000 บาท

(3) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานลําปาง ตําบลพระบาท
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานน่านนคร ตําบลผาสิงห์
อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตําบลมะอึ อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) รถดับเพลิงอากาศยาน ท่าอากาศยานปาย ตําบลเวียงใต้ อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
21,630,000 บาท
27,050,000 บาท
5,420,000 บาท
21,630,000 บาท
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8.4.7 โครงการที 7 : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
8.4.7.1 วัตถุประสงค์
เพือเชือมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งภายในประเทศ
8.4.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง
8.4.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
2,082,000,000 บาท
8.4.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,082,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

416,400,000 บาท

8.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
416.4000
416.4000
-

รวม
416.4000
416.4000

8.4.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานทีได้รบั การพัฒนา
1
1
1
เชิงคุณภาพ : ความคืบหน้าของโครงการ
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุ น
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

15.00

41.50

43.50

416.4000
416.4000
416.4000
-

832.8000
832.8000
832.8000
-

832.8000
832.8000
832.8000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง

416,400,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง ก่อสร้างทางขับ
และลานจอดเครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง
ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(2) งานก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิง ก่อสร้างทางขับและลานจอด
เครืองบินพร้อมระบบไฟฟ้ าสนามบิน ท่าอากาศยานตรัง ตําบลโคกหล่อ
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

416,400,000
416,400,000
416,400,000
16,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000 บาท
60,000,000
12,000,000
24,000,000
24,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,400,000 บาท
22,000,000
4,400,000
8,800,000
8,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
400,000,000 บาท
240,000,000 บาท

1,200,000,000
240,000,000
480,000,000
480,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

160,000,000 บาท
800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐานเมืองเป้ าหมาย
และเมืองชายแดนภาคเหนื อ

700,276,100 บาท
24,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับ เชือมโยง สร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้าง
พืนฐานของเมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดน และยกระดับนวัตกรรมเชือมโยงการตลาดในการแข่งขันทังใน
และต่างประเทศ
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดพิษณุโลก
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
35,737,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
35,737,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่ วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาท่าอากาศยานภาคเหนือ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
24.0000
24.0000
-

รวม
24.0000
24.0000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
1
1
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
11.7370
24.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
11.7370
24.0000
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
11.7370
24.0000
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพืนฐาน
เมืองเป้ าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) งานก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์ บริเวณหน้าท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

24,000,000 บาท
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
8,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

16,000,000 บาท
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8.5.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่
ในพืนทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

676,276,100 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ทเชืี อมโยงภาคกับพืนทีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบทีสมบูรณ์
8.5.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร
8.5.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
3,015,040,000 บาท
8.5.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
3,015,040,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาปัจจัยพืนฐานโครงสร้าง

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
676.2761
676.2761
-

รวม
676.2761
676.2761

8.5.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ท่าอากาศยานได้รบั การพัฒนา
2
3
1
1
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
889.2625
676.2761 1,140.4426
309.0588
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
889.2625
676.2761 1,140.4426
309.0588
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
889.2625
676.2761 1,140.4426
309.0588
- งบเงินอุดหนุ น
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

676,276,100 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่
ท่าอากาศยานขอนแก่น ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน

676,276,100
676,276,100
676,276,100
13,176,300

บาท
บาท
บาท
บาท

13,176,300 บาท
39,150,000
5,872,500
13,176,300
19,044,900
1,056,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

(1) งานปรับปรุงต่อเติม อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม
ตําบลโพธิตาก อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง

90,000,000 บาท

(2) งานปรับปรุงต่อเติม อาคารทีพักผูโ้ ดยสาร ท่าอากาศยานสกลนคร
ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอืน ๆ

90,000,000 บาท
483,099,800 บาท

(1) งานก่อสร้างอาคารทีพักผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น
ตําบลบ้านเป็ ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

483,099,800 บาท
2,250,000,000
337,500,000
483,099,800
1,121,397,700
308,002,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

105,746,586,200 บาท
119,091,205,900 บาท

1. วิสยั ทัศน์
ระบบทางหลวงทีสะดวก ปลอดภัย เชือมโยงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชือมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง
(Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ทีสมบูรณ์ เพือการขับเคลือนประเทศทังด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
2. ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง
ให้ได้ตามมาตรฐาน เพือคุณภาพการให้บริการทีดี
3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประชาชนผูใ้ ช้บริการทางหลวงได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
โดยการดูแลบํารุงรักษาโครงข่ายทางหลวง 70,317 กิโลเมตร และอํานวยความปลอดภัยรวมถึง
แก้ไขจุดเสียงและบริเวณอันตราย
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
1. การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชือมต่อ เข้าถึง
และคล่องตัว เพือระบบการเดินทางขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ทสมดุ
ี ลและสมบูรณ์
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเคลือนตัว
ของรถบนระบบทางหลวงสายหลัก
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเคลือนตัว
ของรถบนระบบทางหลวงสายหลัก

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
หน่ วยนับ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ล้านบาท 106,254.7542 120,134.2279 108,597.8462 72,794.9917 30,297.9309
ล้านบาท 105,746.5862 119,091.2059 107,522.1453 72,419.1906 30,297.6809
508.1680
1,043.0220
1,075.7009
375.8011
0.2500
ล้านบาท
508.1680
1,043.0220
1,075.7009
375.8011
0.2500
ล้านบาท

กม./ชม.

76.0000

76.5000

77.0000

77.5000

78.0000

กม./ชม.

76.0000

76.5000

77.0000

77.5000

78.0000

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ
2. การพัฒนาและบํารุงรักษาระดับ
การให้บริการของระบบทางหลวง ทีรวดเร็ว
ครอบคลุม และทันต่อสถานการณ์
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระยะทางของ
ทางหลวงทีมีค่าดัชนีความขรุขระสากล
(IRI) ของผิวทาง ไม่เกิน 3.5 ม./กม.

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

77,009.5334
508.1680
508.1680

88,209.8450
1,043.0220
1,043.0220

77,610.1742
1,075.7009
1,075.7009

43,044.6123
375.8011
375.8011

0.2500
0.2500
0.2500

ร้อยละ

82

83

83

83

83

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ระยะทางของ
ทางหลวงทีมีค่าดัชนีความขรุขระสากล
(IRI) ของผิวทาง ไม่เกิน 3.5 ม./กม.

ร้อยละ

82

83

83

83

83

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
3. การควบคุมและพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ
เพือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

19,947.6479
-

21,042.0111
-

19,610.4141
-

19,595.3441
-

19,685.6141
-

7.72

6.95

6.26

5.63

5.07

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุบนระบบทางหลวง
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

จํานวน
ผู ้เสียชีวติ
ต่อ
ประชากร
100,000
คน
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุบนระบบทางหลวง
ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

หน่ วยนับ
จํานวน
ผูเ้ สียชีวติ
ต่อ
ประชากร
100,000
คน

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
7.72
6.95
6.26
5.63
5.07

เงินงบประมาณ
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื อง เพือเชือมโยงความ
สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อม
บนพืนฐานแห่งความพอเพียง

3,711.6978
-

4,858.6245
-

5,024.8344
-

4,188.7544
-

4,688.7544
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

5,077.7071
-

4,980.7253
-

5,276.7226
-

5,590.4798
-

5,923.0624
-

ล้านบาท
ล้านบาท

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ต้องดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐาน

4,980,725,300 บาท
24,800,635,600 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

24,800,635,600 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

1,100,000,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีดี

1,100,000,000 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

88,209,845,000 บาท

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค

5,178,865,600
9,817,326,400
71,213,653,000
2,000,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั
การพัฒนา
2. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
ได้รบั การบํารุงรักษา
3. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวง
มีความปลอดภัย
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวง
เชือมโยงระหว่างประเทศ
3. โครงการ : โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
4. โครงการ : โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟ
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน
6. โครงการ : โครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
7. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จํานวน
รายการ
11
3

ปี 2562
435.9548
373.9708

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
114.9540
15.9600
17.2900
57.1740
-

7

61.3400

41.8200

-

1

0.6440

15.9600

15.9600

17.2900

357
68

67,639.8073
18,841.7649

69,853.2772
22,127.1545

34,418.5333
3,714.0073

0.2500
-

21

3,998.8890

2,747.6430

2,052.0000

-

-

8

1,014.2570

784.0000

784.0000

-

-

15

1,115.7757

949.9563

468.0000

-

-

164

25,164.5563

24,323.3374

12,926.6720

5

71.5000

77.0000

18

4,937.7480

3,354.3430

2,320.0000

-

0.2500

3,002.9420
-

3,002.9420

-

-

-

-
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ผลผลิต / โครงการ
8. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
9. โครงการ : โครงการก่อสร้างขยายทาง
คู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
10. โครงการ : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถ
และสถานีตรวจสอบนําหนัก
11. โครงการ : โครงการก่อสร้างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2)
รวมทังสิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
10,519.7930
7,491.8540
-

จํานวน
รายการ
44

ปี 2562
9,710.6800

1

100.5000

59.5000

10

584.1364

710.5500

3

2,100.0000

368

68,075.7621

-

-

-

462.0000

-

-

4,200.0000

4,200.0000

-

-

69,968.2312

34,434.4933

17.5400

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 6 รายการ เป็ นเงิน 402,201,800 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 5 รายการ เป็ นเงิน 33,753,000 บาท
แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 243 รายการ เป็ นเงิน 53,196,257,300 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 114 รายการ เป็ นเงิน 14,443,550,000 บาท

3,002.9420

150

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การ
พัฒนา
ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การ
บํารุงรักษา
ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความ
ปลอดภัย
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี
สุขภาวะทีดี
โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงความ
ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวง
รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง
โครงการที 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวง
เชือมโยงระหว่างประเทศ
โครงการที 3 : โครงการยกระดับความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
โครงการที 4 : โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,933.2890
705.8637
4,933.2890
47.4363

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
112,849.5255
6.7973
595.7304
-

รวม
119,091.2059
4,980.7253

-

658.4274

23,771.9855

6.7973

363.4254

24,800.6356

-

150.1135

1,289.4057

6.7973

186.3108

1,632.6273

-

277.9099

19,018.1294

-

113.3445

19,409.3838

-

230.4040

3,464.4504

-

63.7701

3,758.6245

-

-

1,100.0000

-

-

1,100.0000

-

-

600.0000

-

-

600.0000

-

-

500.0000

-

-

500.0000

-

-

5,178.8656

-

-

5,178.8656

-

-

5,178.8656

-

-

5,178.8656

-

-

9,817.3264

-

-

9,817.3264

-

-

9,817.3264

-

-

9,817.3264

-

-

70,981.3480

-

232.3050

71,213.6530

-

-

23,978.8129

-

28.0000

24,006.8129

-

-

4,035.9190

-

-

4,035.9190

-

-

1,288.8590

-

-

1,288.8590

-

-

3,039.8094

-

-

3,039.8094
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,933.2890
705.8637

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
112,849.5255
6.7973
595.7304

โครงการที 5 : โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดทางรถไฟ
โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน
โครงการที 7 : โครงการพัฒนาทางหลวง
เพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
โครงการที 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการที 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่ง
ทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย
โครงการที 10 : โครงการก่อสร้างขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
โครงการที 11 : โครงการพัฒนาจุดจอด
พักรถและสถานีตรวจสอบนําหนัก
โครงการที 12 : โครงการก่อสร้างทาง
ยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

-

-

1,132.9153

-

-

-

30,680.9848

-

-

-

3,486.8720

-

-

-

-

-

300.0000

-

-

300.0000

-

-

103.0392

-

-

103.0392

-

-

834.1364

-

-

834.1364

-

-

2,100.0000

-

-

2,100.0000

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
โครงการที 2 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนือ
โครงการที 3 : โครงการพัฒนากลุม่
ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนือ

-

-

2,000.0000

-

-

2,000.0000

-

-

90.0000

-

-

90.0000

-

-

115.0000

-

-

115.0000

-

-

223.0000

-

-

223.0000

โครงการที 4 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมให้มคี วามเชือมโยงและ
มีมาตรฐานทังทางบก และทางอากาศ

-

-

134.0000

-

-

134.0000

โครงการที 5 : โครงการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล
โครงการที 6 : โครงการพัฒนาเมือง
โครงการที 7 : โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม

-

-

36.0000

-

-

36.0000

-

-

30.0000
90.0000

-

-

30.0000
90.0000

-

-

-

รวม
119,091.2059

132.8050
71.5000

1,132.9153
30,813.7898
3,486.8720
71.5000
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
4,933.2890
705.8637

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
112,849.5255
6.7973
595.7304

รวม
119,091.2059

โครงการที 8 : โครงการพัฒนา และ
ส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และ
นิเวศน์

-

-

145.0000

-

-

145.0000

โครงการที 9 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

260.0000

-

-

260.0000

โครงการที 10 : โครงการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชือมโยงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวชันนําแห่งใหม่กบั แหล่ง
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยง

-

-

689.0000

-

-

689.0000

โครงการที 11 : โครงการยกระดับการ
ท่องเทียวยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
โครงการที 12 : โครงการพัฒนาพืนที
เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

-

-

46.0000

-

-

46.0000

-

-

142.0000

-

-

142.0000
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,980,725,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
5,077.7071

ปี 2562
4,980.7253

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5,276.7226
5,590.4798
5,923.0624

5,077.7071
5,014.8809
62.8262
-

4,980.7253
4,933.2890
47.4363
-

5,276.7226
5,229.2863
47.4363
-

แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5,590.4798
5,543.0435
47.4363
-

5,923.0624
5,875.6261
47.4363
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีได้รบั เงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,980,725,300 บาท
4,933,289,000
4,135,528,600
3,146,253,800
989,274,800
797,760,400
47,436,300
47,436,300
1,611,600
213,100
6,505,500
39,106,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
24,800,635,600 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1,632,627,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอบสนองสังคมและสิงแวดล้อม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
150.1135
150.1135

รวมทังสิน
1. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,289.4057
6.7973
186.3108
1,289.4057
6.7973
186.3108

รวม
1,632.6273
1,632.6273

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทีดําเนินงานแล้วเสร็จ
486
170
692
724
834
( 229 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : รายการทีดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
100
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 37.45 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน
100
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 37.45 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณทีได้รบั
100
100
100
100
100
( 28.73 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
2,159.6366 1,632.6273
213.8348
153.3848
150.3748
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,159.6366 1,632.6273
213.8348
153.3848
150.3748
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

149.7244
1,806.8836
3.5143
199.5143
-

150.1135
1,289.4057
6.7973
186.3108
-

150.1135
41.7470
6.5473
15.4270
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

150.1135
3.2713
-

150.1135
0.2613
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) ค่าประกันภัย
(10) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(11) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(12) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(13) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
(14) วัสดุสาํ นักงาน
(15) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(16) วัสดุก่อสร้าง
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุเวชภัณฑ์
(20) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(23) วัสดุอาํ นวยความปลอดภัย
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)

1,632,627,300 บาท
150,113,500
79,000,100
5,400,000
1,198,100
7,836,000
1,700,000
4,298,400
9,095,100
26,000
12,000,000
173,200
214,400
994,400
11,250,000
11,458,200
6,270,100
1,365,500
997,500
413,200
950,000
300,000
590,000
1,050,000
1,400,000
20,000
71,113,400
20,948,200
2,657,200
3,717,700
123,500
43,666,800
1,289,405,700
1,289,405,700
133,250,000
65,750,000

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
บาท

6,750,000 บาท
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(2) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
กรุงเทพมหานคร 5 เครือง
(3) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.เชียงใหม่ 1 เครือง
(4) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.แพร่ 1 เครือง
(5) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.สกลนคร 1 เครือง
(6) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.ตาก 1 เครือง
(7) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.พิษณุโลก 1 เครือง
(8) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.เพชรบูรณ์ 1 เครือง
(9) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.ขอนแก่น 1 เครือง
(10) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.มหาสารคาม 1 เครือง
(11) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.อุบลราชธานี 1 เครือง
(12) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.นครราชสีมา 1 เครือง
(13) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.ลพบุรี 1 เครือง
(14) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.สุพรรณบุรี 1 เครือง
(15) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.ชลบุรี 1 เครือง
(16) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 เครือง
(17) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.นครศรีธรรมราช 1 เครือง
(18) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.กระบี 1 เครือง
(19) เครืองมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler)
จ.สงขลา 1 เครือง
(20) โครงการปรับปรุงบํารุงรักษาครุภณั ฑ์วเิ คราะห์และตรวจสอบ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร

13,000,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท
1,800,000 บาท
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2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด DSR. (Double Single
Reinforced) ความยาว 701 ฟุต พร้อมอุปกรณ์และชินส่วนปรับปรุง
สะพานเหล็กชนิด SSR. (Single Single Reinforced) ความยาว 100 ฟุต
(เดิม) เป็ นสะพานเหล็กแบบ DSR. ความยาว 100 ฟุต
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 3 (ปทุมธานี) จ.ปทุมธานี 1 ชุด
(2) สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR.(Single Single
Reinforced) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 1 (พิจติ ร) จ.พิจติ ร 1 ชุด
(3) สะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ ชนิด SSR.(Single Single
Reinforced) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 3 (ปทุมธานี) จ.ปทุมธานี 1 ชุด
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 71 หน่วย)
(2) อาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว ศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
และพัฒนาทักษะการใช้เครืองจักรกล สํานักเครืองกลและสือสาร
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที 1 จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงพังงา จ.พังงา 1 หลัง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 หลัง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงสงขลา ที 2 (นาหม่อม) จ.สงขลา 1 หลัง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 5 ชัน 16 ครอบครัว
แขวงทางหลวงเชียงรายที 2 จ.เชียงราย 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงที 14 (ชลบุรี)
จ.ชลบุรี 1 หลัง
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงที 3 (สกลนคร)
จ.สกลนคร 1 หลัง
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน สํานักงานทางหลวงที 1 (เชียงใหม่)
จ.เชียงใหม่ 1 หลัง
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงอุดรธานีที 1 จ.อุดรธานี 1 หลัง
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงกระบี จ.กระบี 1 หลัง
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงสตูล จ.สตูล 1 หลัง

67,500,000 บาท

25,500,000 บาท
21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
1,156,155,700 บาท
201,094,900 บาท
102,094,900 บาท

16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
622,797,800 บาท
68,400,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000
18,500,000
18,500,000
18,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(8) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงสุพรรณบุรที ี 2 (อูท่ อง)
จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที 2 (ตากฟ้ า)
จ.นครสวรรค์ 1 หลัง
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 หลัง
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที 2
จ.อุบลราชธานี 1 หลัง
(12) โครงการจัดสร้างศูนย์พฒั นาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab)
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานโครงการจัดสร้างศูนย์พฒั นาเทคโนโลยี
งานทาง (Central Lab)
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการสํารวจและออกแบบ รวมทังสํารวจและวิเคราะห์
ทางธรณีวทิ ยา
2.1.2.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
(3) ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภคทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
18,500,000 บาท
367,611,200 บาท
780,626,000
119,778,000
141,954,000
109,535,800
367,611,200
41,747,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,786,600 บาท

14,194,600
4,870,000
6,833,000
705,000
1,786,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
45,779,000 บาท
45,779,000 บาท
261,948,400 บาท
7,329,400
180,369,000
74,250,000
4,487,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,487,000 บาท
1,470,600 บาท
1,470,600 บาท
13,150,000 บาท
13,150,000 บาท
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2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
(1) ค่าสมาชิกสมาคมถาวร เพือการประชุมว่าด้วยถนนระหว่างประเทศ
(2) ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน
4. งบรายจ่ายอืน
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพนักงานกันถนนใหม่ เพือทําหน้าทีปิ ดกันถนน
ผ่านเสมอระดับทางที กม.676+058.30 ระหว่างสถานีนาสาร - พรุพี
(2) โครงการศึกษาเพือพัฒนาและบูรณาการระบบคลังข้อมูลงานวิจยั
ของกรมทางหลวง
(3) โครงการศึกษาประสิทธิภาพวัสดุตา้ นทานการลืนไถลบนทางหลวง
(4) โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพืนที
รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 1 (พิจติ ร)
(5) โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพืนที
รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 4 (นครศรีธรรมราช)
(6) โครงการศึกษาความสมบูรณ์และความสามารถในการดูดซับมลพิษ
ของต้นไม้ใหญ่ในเขตทางหลวง เพือเพิมความปลอดภัยและรักษาสิงแวดล้อม
(7) โครงการพิกดั หลักฐานด้านภูมสิ ารสนเทศ (GPS) ระยะที 3
(8) โครงการศึกษาการนํายางพารามาใช้เสริมกําลังโครงสร้างสะพาน
(9) โครงการศึกษาเพือประยุกต์ใช้ยางพาราในงานซ่อมบํารุงผิวทางหลวง
(10) โครงการตรวจสอบและประเมินสภาพสะพานปี 2562 สะพานในพืนที
รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที 2 (ขอนแก่น)
(11) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสะพานกรมทางหลวง
(BMMS Extenion) ส่วนขยายเพือรองรับการประเมินสะพาน
ด้วยวิธกี ารตรวจสอบพิเศษ ปี 2562
(12) โครงการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางอ้อม
จากการพัฒนาทางหลวง
(13) โครงการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมสิ แี ละความสว่างของแสงไฟถนน
ต่อการขับขีบนทางหลวง
(14) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผูป้ ระสบอุทกภัย
ในการคมนาคมบนทางยกระดับอุตราภิมขุ
(15) ค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินค่าปรับ
(16) โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านการก่อสร้างงานสะพาน
เมือดําเนินการแล้วเสร็จ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร
(17) โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านการก่อสร้างงานทาง
เมือดําเนินการแล้วเสร็จ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร

5,428,000 บาท
5,428,000
6,797,300
6,797,300
261,300
6,536,000
186,310,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

870,600 บาท
9,005,000 บาท
7,252,000 บาท
7,500,000 บาท
9,500,000 บาท
7,170,000
9,705,900
7,186,500
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,500,000 บาท

23,659,800 บาท
12,131,000 บาท
12,253,000 บาท
14,504,000 บาท
10,000,000 บาท
19,500,000 บาท
21,000,000 บาท
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(18) โครงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางหลวง
รูปแบบใหม่โดยวิธี Big Data Analytics
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,573,000 บาท
20,000,000 บาท
4,573,000 บาท
15,427,000 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
19,409,383,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือให้ทางหลวงอยูใ่ นสภาพทีใช้การได้ดี ได้มาตรฐาน ซึงจะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งและจราจร
ทีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
277.9099
277.9099
-

รวมทังสิน
1. บํารุงรักษาทางหลวง
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
3. การควบคุมนําหนักยานพาหนะบนทางหลวง

งบลงทุน
19,018.1294
18,431.2394
200.0000
386.8900

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
113.3445
39.5445
73.8000

รวม
19,409.3838
18,748.6938
200.0000
460.6900

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงได้รบั
68,936
70,317
71,051
72,141
73,307
การบํารุงรักษา
( 37,880 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ระยะทางของทางหลวงทีมีค่าดัชนี
82
83
83
83
83
ความขรุขระสากล (IRI) ของผิวทางไม่เกิน 3.5 ม./กม.
( 87 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน
100
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
17,788.0113 19,409.3838 19,396.5793 19,441.9593 19,535.2393
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
17,788.0113 19,409.3838 19,396.5793 19,441.9593 19,535.2393
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

278.2107
17,477.7700
32.0306
-

277.9099
277.9099
277.9099
19,018.1294 19,076.8494 19,164.0494
113.3445
41.8200
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

277.9099
19,257.3294
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(8) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) วัสดุสาํ นักงาน
(11) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(12) วัสดุก่อสร้าง
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุเวชภัณฑ์
(16) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(19) วัสดุอาํ นวยความปลอดภัย
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)
(2) เครืองชังนําหนักเคลือนที พิกดั นําหนัก 15 ตัน กรุงเทพมหานคร 5 เครือง
(3) เครืองชังนําหนักเคลือนที พิกดั นําหนัก 15 ตัน แบบแผ่นชังยาว
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

19,409,383,800 บาท
277,909,900
166,129,500
5,052,000
585,000
40,000,000
2,228,400
83,308,700
600,000
1,000,000
15,067,500
838,700
6,000,000
5,832,400
367,000
1,000,000
1,000,000
300,000
100,000
1,400,000
749,800
700,000
111,780,400
56,043,200
9,653,900
10,311,500
3,705,000
32,066,800
19,018,129,400
19,018,129,400
29,250,000
29,250,000
29,250,000

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

17,850,000 บาท
6,500,000 บาท
4,900,000 บาท
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2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 380 รายการ (รวม 70,317 กม.)
(2) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน ชมภู - เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 1132 ตอน ลานทอง - พรานกระต่าย จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน ท่าฉนวน - บางระกํา ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(10) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่านําตืน ตอน 1 จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(11) ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอน ทองผาภูมิ - ปิ ลอ็ ก จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(12) ทางหลวงหมายเลข 3306 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(13) ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอน หินลาด - เขือนแก่งกระจาน ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(14) ทางหลวงหมายเลข 3394 ตอน ลูกแก - หนองตะเลา จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(15) ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม้ - ตะครําเอน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(16) ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอน พุสวรรค์ - ยางชุม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(17) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผ้าอ้อม - สีแยกสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(18) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขือนลําปาว ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(19) ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(20) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(21) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สีแยกยางตลาด - ร่องคํา ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(22) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(23) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 2 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(24) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค
ตอน 1 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(25) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ชนแดน - ดงขุย ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(26) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชุม - นําดิบ ตอน 1 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(27) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค
ตอน 5 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(28) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(29) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน 3 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(30) ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(31) ทางหลวงหมายเลข 3250 ตอน หนองคณฑี - สันประดู่ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(32) ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน หาดชะอม - กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(33) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 2 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(34) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 3 จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
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(35) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดําออก จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(36) ทางหลวงหมายเลข 2272 ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(37) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(38) ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุง่ มหาชัย - ระหาน จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(39) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นําดุก - ห้วยซํามะคาว จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(40) ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(41) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(42) ทางหลวงหมายเลข 1055 ตอน กงไกรลาศ - หนองตูม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(43) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(44) ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีสาํ โรง - ดอนโก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(45) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ตอน 3 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(46) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(47) ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(48) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(49) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(50) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(51) ทางหลวงหมายเลข 1327 ตอน บ้านด่านลานหอย - ทุง่ เสลียม จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(52) ทางหลวงหมายเลข 2357 ตอน หนองยายโต๊ะ - ลําพญาไม้ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(53) ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอน สองพีน้อง - มะขามล้ม จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(54) ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุม่ - มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(55) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คําแก่นคูน - เขือนอุบลรัตน์ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(56) ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง - สระบัวกํา ตอน 1 จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(57) ทางหลวงหมายเลข 3351 ตอน เก้าห้อง - บางแม่หม้าย จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(58) ทางหลวงหมายเลข 3365 ตอน สามชุก - หนองอีพงั จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(59) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - บุง่ นําเต้า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(60) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน จันเสน - ท่าแค จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(61) ทางหลวงหมายเลข 3502 ตอน ดอนไร่ - อ่างเก็บนํากระเสียว จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(62) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(63) ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน บ่อตะครอง - โคกสําราญ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(64) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(65) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(66) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน กิโลศูนย์ - หนองบัว จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(67) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(68) ทางหลวงหมายเลข 3326 ตอน สระโบสถ์ - ยางโทน ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(69) ทางหลวงหมายเลข 2326 ตอน เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(70) ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน - โชคดี จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(71) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง ตอน 5 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(72) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(73) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(74) ทางหลวงหมายเลข 3124 ตอน บางนําเปรียว - บางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
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(75) ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(76) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ตอน 2 จ.กระบี 1 แห่ง
(77) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(78) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน นาเฉลียง - ซับพุทรา ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(79) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี จ.ลําปาง 1 แห่ง
(80) ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(81) ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(82) ทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(83) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(84) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด - แม่กา ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(85) ทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน ห้วยนําขาว - เกาะกลาง จ.กระบี 1 แห่ง
(86) ทางหลวงหมายเลข 4248 ตอน ท่าเรือใต้ - เขาหัวควาย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(87) ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(88) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(89) ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(90) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(91) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(92) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(93) ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขือน - ปากห้วยอ้อย จ.แพร่ 1 แห่ง
(94) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ ดง ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(95) ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตบี ตอน 2 จ.แพร่ 1 แห่ง
(96) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(97) ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรนิ ทร์ - ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(98) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 2 จ.แพร่ 1 แห่ง
(99) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(100) ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ตอน 1 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(101) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(102) ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิน ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(103) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหวด - แม่กา ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(104) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(105) ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขือนเจ้าพระยา - คลองมอญ
ตอน 1 จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(106) ทางหลวงหมายเลข 3184 ตอน ดงคอน - ปากนํา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(107) ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอน คุง้ สําเภา - ไร่พฒั นา จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(108) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(109) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(110) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(111) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(112) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(113) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี ตอน 3 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
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(114) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา จ.หนองคาย 1 แห่ง
(115) ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(116) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(117) ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน หนองกราด - คําปิ ง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(118) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นําเทิน - บ่อโพธิ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(119) ทางหลวงหมายเลข 243 ตอน หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพาน
มิตรภาพไทย/ลาว จ.หนองคาย 1 แห่ง
(120) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(121) ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(122) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 3 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(123) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นาคําไฮ - วังสําราญ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(124) ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน นําเทิน - บ่อโพธิ ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(125) ทางหลวงหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(126) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลําภู - เขือนอุบลรัตน์ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(127) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลําภู - เขือนอุบลรัตน์
และ ทางหลวงหมายเลข 2470 ตอน ทางเข้าโนนสัง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(128) ทางหลวงหมายเลข 3290 ตอน โคกอุดม - คลองทราย ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(129) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(130) ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - นากลาง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(131) ทางหลวงหมายเลข 1264 ตอน แม่พริก - ห้วยขีนก จ.ลําปาง 1 แห่ง
(132) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน 1 จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(133) ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(134) ทางหลวงหมายเลข 409 ตอน นาเกตุ - ป่ าพ้อ ตอน 1 จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(135) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(136) ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(137) ทางหลวงหมายเลข 1348 ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้ าแม่เมาะ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(138) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(139) ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลังสวน - ละแม ตอน 1 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(140) ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ตอน 1 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(141) ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(142) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง
ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(143) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ปัตตานี - บราโอ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(144) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปี ปทุม - พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(145) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่ าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(146) ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ตอน 3 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(147) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน อ่าวลึก - บางสวรรค์ ตอน 2 จ.กระบี 1 แห่ง
(148) ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตัง ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(149) ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอน สามโก้ - สีบวั ทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

12,200,000 บาท
11,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,500,000 บาท
18,000,000 บาท
13,000,000
16,000,000
11,000,000
11,000,000
16,000,000
15,000,000
12,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000
20,000,000
15,400,000
12,000,000
19,900,000
15,000,000
14,000,000
11,000,000
13,000,000
18,000,000
15,000,000
13,860,000
15,400,000
16,000,000
15,000,000

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

15,000,000
15,000,000
20,000,000
13,500,000
11,000,000
13,000,000
20,000,000
19,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

168

(150) ทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่ าเห็ว - ริมปิ ง จ.ลําพูน 1 แห่ง
(151) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(152) ทางหลวงหมายเลข 1098 ตอน ท่าข้าวเปลือก - แก่นใต้ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(153) ทางหลวงหมายเลข 2306 ตอน ห้วยมะเขือ - โจ๊ะโหวะ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(154) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(155) ทางหลวงหมายเลข 2398 ตอน ซับพุทรา - ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(156) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(157) ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน จ.สตูล 1 แห่ง
(158) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน แม่ตาน้
ํ อย - ทุง่ งิว ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(159) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(160) ทางหลวงหมายเลข 350 ตอน รัชดาภิเษก - รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(161) ทางหลวงหมายเลข 2472 ตอน ทางเข้าพระตําหนักเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(162) ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตบี ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(163) ทางหลวงหมายเลข 3511 ตอน แสนสุข - จารย์จู จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(164) ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(165) ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ตบี ตอน 3 จ.แพร่ 1 แห่ง
(166) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ ง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(167) ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา - นาปอ จ.เลย 1 แห่ง
(168) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 1 แห่ง
(169) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - นําสวย ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(170) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ ง - พร้าว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(171) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(172) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(173) ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 2
จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(174) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขีเหล็กหลวง ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(175) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(176) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน หัวโท - ล้องอ้อ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(177) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - สมุทรสงคราม ตอน 2
จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(178) ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากัง - วังชิน ตอน 1 จ.แพร่ 1 แห่ง
(179) ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน นาสีนวน - บุง่ เขียว จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(180) ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(181) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 3 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(182) ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทับพริก - เขาตาง๊อก จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(183) ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอน อยุธยา - บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(184) ทางหลวงหมายเลข 2063 ตอน บรบือ - โคกสี จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
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(185) ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ด้านทิศใต้ ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(186) ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ด่านมะขามเตีย - กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(187) ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ด้านทิศใต้ ตอน 3 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(188) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(189) ทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(190) ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คําใหญ่ ตอน 1 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(191) ทางหลวงหมายเลข 3363 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(192) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลําพันชาด - บ้านผาสุก จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(193) ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คําใหญ่ ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(194) ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่ จ.เลย 1 แห่ง
(195) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 2 จ.พะเยา 1 แห่ง
(196) ทางหลวงหมายเลข 2300 ตอน หนองแหน - หนองเขือน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(197) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ
(เขตแดนไทย/กัมพูชา) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(198) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 3 จ.พะเยา 1 แห่ง
(199) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(200) ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอน ปลักประดู่ - ถําธารลอด จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(201) ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอน วังแคน - สงเปื อย จ.เลย 1 แห่ง
(202) ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอน สงเปื อย - โนนตูม จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(203) ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก จ.พะเยา 1 แห่ง
(204) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน นาอิน - ชัยมงคล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(205) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน หนองแห้ง - แม่สุรนิ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(206) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม 05 - วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(207) ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอน นิคมคําสร้อย - หนองสูง ตอน 1 จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(208) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน นาเมืองไทย - บ้านกลาง จ.เลย 1 แห่ง
(209) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สีแยกสมเด็จ - คําพอก ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(210) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(211) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นําปาด ตอน 2 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(212) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 2 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(213) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ ์ - ลําชี จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(214) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ - บางเลน จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(215) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(216) ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน บาจุ - บันนังสตา จ.ยะลา 1 แห่ง
(217) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิวคอหมา - แม่นะ ตอน 1 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(218) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 2
จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(219) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ตอน 3 จ.พังงา 1 แห่ง
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(220) ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(221) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(222) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิวคอหมา - แม่นะ ตอน 3 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(223) ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยีงอ - มะรือโบ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(224) ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(225) ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอน ทุง่ ป่ ากระถิน - พญาแมน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(226) ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง ตอน 4
จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(227) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิวคอหมา - แม่นะ ตอน 4 จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(228) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค
ตอน 3 จ.สระบุรี 1 แห่ง
(229) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน นําปาด - ปากนาย ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(230) ทางหลวงหมายเลข 4311 ตอน พังงา - ทับปุด ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(231) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูตะ๊ - สะปอม จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(232) ทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคํา - โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(233) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 3
จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(234) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน 2
จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(235) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(236) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หนองแค - หินกอง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(237) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปางหก - จุดผ่านแดนถาวร
ห้วยโก๋น/นําเงิน (เขตแดนไทย/ลาว) จ.น่าน 1 แห่ง
(238) ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอน ชนบท - กุดรู ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(239) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(240) ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(241) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ห้วยมุน่ - นําปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(242) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 3 จ.ระนอง 1 แห่ง
(243) ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(244) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(245) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ตอน 4 จ.ระนอง 1 แห่ง
(246) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ตอน 2 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(247) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง
(248) ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วังหิน - ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(249) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอน ห้วยมุน่ - นําปาด ตอน 3 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(250) ทางหลวงหมายเลข 2361 ตอน หนองเขียด - ภูผาม่าน ตอน 2 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(251) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ไม้เสียบ - สีแยกโพธิทอง จ.พัทลุง 1 แห่ง
(252) ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(253) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านฉาง - มาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง
(254) ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ตอน 3 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
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(255) ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่ขรี - โหล๊ะจังกระ จ.พัทลุง 1 แห่ง
(256) ทางหลวงหมายเลข 3221 ตอน อุทยั ธานี - ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(257) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านพลิว - แม่นาเวฬุ
ํ จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(258) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 3 จ.น่าน 1 แห่ง
(259) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ ตอน 1 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(260) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิว - โพธิทอง ตอน 2 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(261) ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน บางบุตร - ชุมแสง จ.ระยอง 1 แห่ง
(262) ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่ งนําร้อน - จางวาง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(263) ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ตอน 3 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(264) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทยั ธานี - สะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา
ตอน 2 จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(265) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(266) ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ผาหลัก - สะเกิน จ.น่าน 1 แห่ง
(267) ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอน ไผ่งาม - นํามวบ จ.น่าน 1 แห่ง
(268) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน จ.ยโสธร 1 แห่ง
(269) ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซําหวาย ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(270) ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุง่ จันดํา ตอน 1 จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(271) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(272) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ - สิงห์เหนือ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(273) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 2 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(274) ทางหลวงหมายเลข 1170 ตอน ท่าวังผา - ดอนมูล จ.น่าน 1 แห่ง
(275) ทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุง่ ขนาน - ตาเรือง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(276) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร ตอน 2 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(277) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 3 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(278) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน เนินสมอ - สีแยกสากเหล็ก จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(279) ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(280) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(281) ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(282) ทางหลวงหมายเลข 1257 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - หลักลาย จ.น่าน 1 แห่ง
(283) ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน บึงบัว - คลองโนน ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(284) ทางหลวงหมายเลข 3336 ตอน โคกวัด - บ้านไร่
และทางหลวงหมายเลข 3237 ตอน วัดแก้ว - บ้านไร่ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(285) ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอน ดอนระเบียง - ป่ าไร่หลวง ตอน 2
จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(286) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(287) ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พสิ ยั - ปากคาด ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(288) ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิศรี - นํายืน ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(289) ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน ยะหา - บาจุ จ.ยะลา 1 แห่ง
(290) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางปะกง - หนองไมแ้ ดง ตอน 2 จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(291) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 1 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
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(292) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(293) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(294) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - พญาแมน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(295) ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน บัวตารุ่ง - ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(296) ทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง
(297) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(298) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(299) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(300) ทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว - กุดเรือคํา จ.สกลนคร 1 แห่ง
(301) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(302) ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(303) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ระกา - ลํานําชี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(304) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลําปลายมาศ - หนองม้า จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(305) ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(306) ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน ท่าฉนวน - บางระกํา ตอน 2 จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(307) ทางหลวงหมายเลข 1281 ตอน บางระกํา - บ่อทอง จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(308) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 1 จ.ยะลา 1 แห่ง
(309) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง - ลําปลายมาศ ตอน 2
จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(310) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า - กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(311) ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ - สร้างค้อ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(312) ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอน ดอนเจดีย ์ - ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(313) ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุง่ เขียว - เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(314) ทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(315) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอน ดอนดึง - โคกเจริญ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(316) ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(317) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ท่าแร่ - โชคอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(318) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(319) ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนาดํา ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(320) ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอน เขืองใน - ธาตุนอ้ ย จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(321) ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอน เขาแดง - สวนมะเดือ จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(322) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ - ดูน่ อ้ ย ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(323) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 2 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(324) ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน อีเหลอ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(325) ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสําราญ - โคกสี - ตะโก จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(326) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(327) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(328) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(329) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย จ.ลําปาง 1 แห่ง
(330) ทางหลวงหมายเลข 2274 ตอน อีเหลอ - ปางหัวช้าง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
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(331) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(332) ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(333) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(334) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สีแยกปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(335) ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์
และทางหลวงหมายเลข 2379 ตอน เจริญศิลป์ - กุดนาขาม
จ.สกลนคร 1 แห่ง
(336) ทางหลวงหมายเลข 3602 ตอน หนองกุฎี - ดงดํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(337) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 2
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(338) ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม จ.สกลนคร 1 แห่ง
(339) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน วังหม้อพัฒนา - สําเภาทอง ตอน 5 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(340) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน
และทางหลวงหมายเลข 224 ตอน โชคชัย - พะโค จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(341) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(342) ทางหลวงหมายเลข 2308 ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(343) ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สันติสุข - วังเหนือ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(344) ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ดอนไชย - หอรบ ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(345) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 4
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(346) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพิชยั - คลองหวะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(347) ทางหลวงหมายเลข 1102 ตอน พระบาท - บ้านเหล่า ตอน 1 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(348) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุง้ - เขาหัวช้าง ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(349) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพอ้ - เนินพิชยั จ.สงขลา 1 แห่ง
(350) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(351) ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสือเต้น - ดอนไชย ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(352) ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอน ควนเนียง - ปากบาง จ.สงขลา 1 แห่ง
(353) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่รดิ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(354) ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ตอน 2 จ.ลําปาง 1 แห่ง
(355) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ - ทุง่ หวัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(356) ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กดหลวง
ิ
- แม่ซา ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(357) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(358) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(359) ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(360) ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุง๋ - แม่นาจร จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(361) ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(362) ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
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(363) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(364) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(365) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(366) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(367) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(368) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(369) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
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(371) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(372) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(373) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(374) µ®¨ª®¤µ¥Á¨
(375) µ®¨ª®¤µ¥Á¨

1346 ° ¡¦oµª - Â· .Á¸¥Ä®¤n 1 Â®n
4 ° µª - ®oª¥¥° ° 2 .¦´ 1 Â®n
403 ° ³µ - ®oª¥µ .¦´ 1 Â®n
410 ° n°®· - Á ° 1 .¥³¨µ 1 Â®n
404 ° oµµ - ®¥µ¦r .¦´ 1 Â®n
4159 ° µª - o ° 2 .¦´ 1 Â®n
4176 ° ³Â - µ¨³ .¥³¨µ 1 Â®n
4225 ° ªµ¨r¤ - ¨°¸ .¦´ 1 Â®n
4267 ° ®oª¥µ - ®°´ª .¦´ 1 Â®n
4272 ° ¥º°´ - ¨°· ° 1 .¥³¨µ 1 Â®n
4270 ° ®oª¥¥° - nµ·Êª .¦´ 1 Â®n
3156 ° Â®¨¤° - Â»o ° 1 .¦µ 1 Â®n
3157 ° n°Å¦n - Â®¨¤o° ° 1 .¦µ 1 Â®n
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(376) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 202 ° Ã´¥«¦¸ - oµn°
Â¨³µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 2043 ° ¥µÁ° - ¤®µ³´¥
.¦o°¥Á°È 1 Â®n
(377) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 3157 ° Â»o - n°Å¦n ° 1 .¦µ 1 Â®n
(378) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 3158 ° Â»o - ®°´ª .¦µ 1 Â®n
(379) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 2043 ° ¦o°¥Á°È - ¥µÁ° .¦o°¥Á°È 1 Â®n
(380) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 105 ° Â¤n¨·®¨ª - Â¤nÁµ ° 1 .µ 1 Â®n
(381) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 105 ° ®oª¥ - Â¤n¨·®¨ª ° 1 .µ 1 Â®n
(382) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1090 ° Â¤n° - ®oª¥ÊÎµ¦· ° 2 .µ 1 Â®n
(383) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1090 ° ®oª¥ÊÎµ¦· - °»o¤µ ° 1 .µ 1 Â®n
(384) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1167 ° Â¤n¨°Ä®¤n - Á ÂÅ¥/¡¤nµ ° 2
.µ 1 Â®n

16,000,000
16,000,000
20,000,000
30,000,000
15,000,000
12,000,000
11,000,000
13,000,000

µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

18,000,000 µ

(385) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1167 ° Â¤n¨°Ä®¤n - Á ÂÅ¥/¡¤nµ
° 3 .µ 1 Â®n
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(386) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 12 ° ¨µ³¡µ¤·¦£µ¡¸ÉÂ¤n°
(Á ÂÅ¥/¡¤nµ) - Â¤n¨³Á¤µ .µ 1 Â®n
(387) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1206 ° °Ã° - ª³Á¨n¥r .µ 1 Â®n
(388) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 2116 ° ¦n°Îµ - Ã¡° .¦o°¥Á°È 1 Â®n
(389) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1267 ° Â¤n¨·®¨ª - Â¤n¦³Á¤· ° 1 .µ 1 Â®n
(390) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 32 ° Ã¡µÎµ°° - nµª ° 1 .´¥µ 1 Â®n
(391) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 1357 ° µÁ oµÁ ºÉ°£¼¤·¡¨ .µ 1 Â®n
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(393) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 23 ° ®oª¥Â°n - ¦o°¥Á°È ° 1 .¦o°¥Á°È 1 Â®n
(394) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 401 ° Á µ®´ªoµ - ·¨ .¦«¦¸¦¦¤¦µ 1 Â®n
(395) µ®¨ª®¤µ¥Á¨ 2159 ° Á¬¦¤¼¦r - ®°®¨n¤ ° 1
.´¥£¼¤· 1 Â®n
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(396) ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ห้วยยางดํา - เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(397) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับ
เชียงรากน้อย - บางกระสัน จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(398) ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตรุ สั - บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(399) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน หนองบัวระเหว - ชัยภูมิ ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(400) ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน ธัญบุรี - คลองระพีพฒั น์ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(401) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(402) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 1 แห่ง
(403) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(404) ทางหลวงหมายเลข 3374 ตอน หนองหัดไท - ดอนยาง ตอน 2 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(405) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย
ตอน 1 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(406) ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุง่ ใหญ่ - บางรูป ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(407) ทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสีกมิ - เขาค่าย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(408) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับเชียงรากน้อย
ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(409) ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก - บ่อนําร้อน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(410) ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลังสวน - ละแม ตอน 3 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(411) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
(412) ทางหลวงหมายเลข 3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล
ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(413) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี - ม่วงโตน ตอน 2 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(414) ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี จ.ลําพูน 1 แห่ง
(415) ทางหลวงหมายเลข 4134 ตอน หลังสวน - ละแม ตอน 4 จ.ชุมพร 1 แห่ง
(416) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(417) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 จ.ระยอง 1 แห่ง
(418) ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน สะปุ๋ง - บ้านเรือน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(419) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 3 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(420) ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี - แม่บอน จ.ลําพูน 1 แห่ง
(421) ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(422) ทางหลวงหมายเลข 1145 ตอน ตากฟ้ า - หัวถนน
และทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลําพยนต์ - เกษตรชัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(423) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(424) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(425) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี - ลําไพล ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(426) ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอน โป่ งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย 1 แห่ง
(427) ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(428) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เมืองงาม - แม่จนั ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(429) ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บนํา
หนองปลาไหล ตอน 1 จ.ระยอง 1 แห่ง
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(430) ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(431) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน โคกงาม - หนองบง ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(432) ทางหลวงหมายเลข 1128 ตอน เชียงเคียน - ป่ าแงะ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(433) ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(434) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(435) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่ - โคกงาม จ.เลย 1 แห่ง
(436) ทางหลวงหมายเลข 1130 ตอน ป่ าซาง - กิวสะไต ตอน 2 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(437) ทางหลวงหมายเลข 4115 ตอน สุคริ นิ - กรือซอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(438) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ จ.เลย1 แห่ง
(439) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(440) ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอน ป่ ากล้วย - ห้วยนําริน จ.เชียงราย 1 แห่ง
(441) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ตอน 3 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(442) ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก - ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(443) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ - วังสะพุง จ.เลย 1 แห่ง
(444) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน ทรายกาด - บ้านลุง ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(445) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(446) ทางหลวงหมายเลข 4259 ตอน ทุง่ ตาเพชร - ห้วยสลิง ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(447) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย จ.ระยอง 1 แห่ง
(448) ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน มายอ - ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(449) ทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ละหาร - ทุง่ น้อย จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(450) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแยกช้างเผือก - ปัว ตอน 1 จ.น่าน 1 แห่ง
(451) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์ - หนองแค ตอน 1
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(452) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(453) ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(454) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแยกช้างเผือก - ปัว ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง
(455) ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(456) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(457) ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย จ.น่าน 1 แห่ง
(458) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง และทางหลวง
หมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(459) ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(460) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(461) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตอน 3 จ.น่าน 1 แห่ง
(462) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน ตอน 1 จ.พะเยา 1 แห่ง
(463) ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน ปัว - ดอนมูล จ.น่าน 1 แห่ง
(464) ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุง่ ตําเสา - สวนเทศ ตอน 2 จ.สตูล 1 แห่ง
(465) ทางหลวงหมายเลข 2288 ตอน หนองยาว - ลําดวน จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(466) ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอน วังสะพุง - นาหลวง จ.เลย 1 แห่ง
(467) ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน จ.พะเยา 1 แห่ง

11,000,000
11,000,000
14,000,000
15,000,000
11,000,000
15,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
15,000,000
12,000,000
13,600,000
24,000,000
19,500,000
13,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
11,800,000
11,000,000

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

21,000,000
13,500,000
23,000,000
11,000,000
15,000,000
13,500,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000
19,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
15,000,000
12,500,000
12,000,000
11,000,000
11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

177

(468) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(469) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ตอน 2 จ.น่าน 1 แห่ง
(470) ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ตอน 3 จ.เลย 1 แห่ง
(471) ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(472) ทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลุง - ละงู ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(473) ทางหลวงหมายเลข 1371 ตอน ตีนตก - บ้านมอน จ.น่าน 1 แห่ง
(474) ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(475) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกัวป่ า - บางสัก ตอน 1 จ.พังงา 1 แห่ง
(476) ทางหลวงหมายเลข 2371 ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(477) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง
(478) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห ์ - โพนปลัด จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(479) ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(480) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(481) ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน นางรอง - บัวตารุ่ง - ลําปลายมาศ
จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(482) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน - เขาศก จ.พังงา 1 แห่ง
(483) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 จ.หนองคาย 1 แห่ง
(484) ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน บุรรี มั ย์ - คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(485) ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(486) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 จ.หนองคาย 1 แห่ง
(487) ทางหลวงหมายเลข 1155 ตอน บ้านปี - ทรายกาด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(488) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี - นางรอง ตอน 1 จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(489) ทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน ควนดินสอ - เขาปู่ จ.พัทลุง 1 แห่ง
(490) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(491) ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ ามืน - แม่ตาน้
ํ อย จ.เชียงราย 1 แห่ง
(492) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(493) ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสยั - โนนต้อง จ.หนองคาย 1 แห่ง
(494) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับคลองหลวง - ประตูนาพระอิ
ํ
นทร์
ตอน 5 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(495) ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสํานัก - ดอนไม้งาม จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(496) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(497) ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ตอน 1 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(498) ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา - ละทาย จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(499) ทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ตอน 2 จ.เชียงราย 1 แห่ง
(500) ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(501) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 1
จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(502) ทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี
ด้านทิศใต้ ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง

13,000,000
12,000,000
16,700,000
12,000,000
12,000,000
11,000,000
14,000,000
15,100,000
12,000,000
12,000,000
13,500,000
13,000,000
13,500,000

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

12,000,000
49,500,000
11,000,000
12,000,000
15,000,000
16,000,000
11,000,000
12,000,000
13,500,000
15,000,000
12,450,000
11,000,000
11,000,000

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

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000
14,000,000
17,000,000
12,000,000
11,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
12,000,000 บาท

(534) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(535) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(536) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(537) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุง่ กบินทร์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(538) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก
และทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(539) ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแยกโพธิไทรงาม ตอน 1
จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(540) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(541) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน ห้วยไซ - สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(542) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บ้านหมี - ดงพลับ ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(543) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(544) ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(545) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี - ลําไพล จ.สงขลา 1 แห่ง
(546) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นําปาด - นาไพร จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(547) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(548) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(549) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิ ยั จ.นครพนม 1 แห่ง
(550) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง 1 แห่ง
(551) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(552) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน นาเพียง - ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(553) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 1
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(554) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(555) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 2
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(556) ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดีย ์ จ.นครปฐม 1 แห่ง
(557) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1 แห่ง
(558) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน นําตก - กะปาง (ตอน 2) จ.ตรัง 1 แห่ง
(559) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1
จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(560) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นําปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(561) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี
ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(562) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(563) ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุง่ ตําเสา - สวนเทศ ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(564) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(565) ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ ง - ด่านแม่คาํ มัน ตอน 3
จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(503) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน จอมปลวก - สมุทรสงคราม ตอน 1
จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(504) ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับบางปะอิน
จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(505) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว
ตอน 4 จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(506) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน
และทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี จ.สกลนคร 1 แห่ง
(507) ทางหลวงหมายเลข 325 ตอน บางแพ - จอมปลวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(508) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(509) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(510) ทางหลวงหมายเลข 1234 ตอน ทางเข้าพระบรมธาตุเจดีย ์
ศรีนครินทร์ฯ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(511) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ขอ้ น - นาหวาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(512) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน วาริชภูมิ - พังโคน จ.สกลนคร 1 แห่ง
(513) ทางหลวงหมายเลข 2263 ตอน อุดรธานี - บ้านเพีย จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(514) ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ป่ าแดด - ช่างเพียน จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(515) ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 1
จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(516) ทางหลวงหมายเลข 1326 ตอน ร่องบัวทอง - สบเปา จ.เชียงราย 1 แห่ง
(517) ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(518) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(519) ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(520) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(521) ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง
(522) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอน แม่งอน - หนองเต่า ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(523) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 จ.สงขลา 1 แห่ง
(524) ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอน นําซึม - โสกกล้า ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(525) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(526) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลุมดิน - ห้วยชินสีห ์ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(527) ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน 4 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(528) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(529) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยชินสีห ์ - ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(530) ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอน โคกน้อย - นาเมืองไทย ตอน 3
จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(531) ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้องอ้อ - เมืองงาม ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(532) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกโรงเรียนสุธวี ทิ ยา - ดงจําปา จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(533) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตนื จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
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(534) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(535) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(536) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(537) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุง่ กบินทร์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(538) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก
และทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(539) ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแยกโพธิไทรงาม ตอน 1
จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(540) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(541) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน ห้วยไซ - สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(542) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บ้านหมี - ดงพลับ ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(543) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(544) ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(545) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี - ลําไพล จ.สงขลา 1 แห่ง
(546) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นําปาด - นาไพร จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(547) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(548) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(549) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิ ยั จ.นครพนม 1 แห่ง
(550) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง 1 แห่ง
(551) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(552) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน นาเพียง - ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(553) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 1
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(554) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(555) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 2
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(556) ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดีย ์ จ.นครปฐม 1 แห่ง
(557) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1 แห่ง
(558) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน นําตก - กะปาง (ตอน 2) จ.ตรัง 1 แห่ง
(559) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1
จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(560) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นําปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(561) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี
ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(562) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(563) ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุง่ ตําเสา - สวนเทศ ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(564) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(565) ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ ง - ด่านแม่คาํ มัน ตอน 3
จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(534) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(535) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(536) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(537) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุง่ กบินทร์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(538) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก
และทางหลวงหมายเลข 102 ตอน อุตรดิตถ์ - ห้วยไผ่ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(539) ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน หอไกร - สีแยกโพธิไทรงาม ตอน 1
จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(540) ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(541) ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน ห้วยไซ - สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(542) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน บ้านหมี - ดงพลับ ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(543) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(544) ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอน ตะพานหิน - ไผ่ท่าโพ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(545) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี - ลําไพล จ.สงขลา 1 แห่ง
(546) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นําปาด - นาไพร จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(547) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(548) ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจติ ร ตอน 1 จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(549) ทางหลวงหมายเลข 2028 ตอน โพนจาน - โนนศิวลิ ยั จ.นครพนม 1 แห่ง
(550) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง 1 แห่ง
(551) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน ป่ าขนุน - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(552) ทางหลวงหมายเลข 2132 ตอน นาเพียง - ศรีสงคราม จ.นครพนม 1 แห่ง
(553) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 1
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(554) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ตอน 2 จ.สงขลา 1 แห่ง
(555) ทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุม่ ตอน 2
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(556) ทางหลวงหมายเลข 3232 ตอน หนองพงนก - ไผ่เจดีย ์ จ.นครปฐม 1 แห่ง
(557) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1 แห่ง
(558) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน นําตก - กะปาง (ตอน 2) จ.ตรัง 1 แห่ง
(559) ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1
จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(560) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน วังผาชัน - นําปาด ตอน 1 จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(561) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี
ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(562) ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(563) ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุง่ ตําเสา - สวนเทศ ตอน 1 จ.สตูล 1 แห่ง
(564) ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(565) ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอน วังโป่ ง - ด่านแม่คาํ มัน ตอน 3
จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
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(566) ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ.ตราด 1 แห่ง
(567) ทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - นําตกนางรอง จ.นครนายก 1 แห่ง
(568) ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอน นครไทย - นําคลาด จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(569) ทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุง้ ตอน 3 จ.ตราด 1 แห่ง
(570) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(571) ทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก
ด้านทิศเหนือ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(572) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก จ.นครนายก 1 แห่ง
(573) ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอน ไร่ใหม่ - แยกนิคมทับเสลา จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(574) ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(575) ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บันไดสามขัน - ทัพทัน จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(576) ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(577) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ดอนหวาย - บ้านวัด ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(578) ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน หนองฉาง - ดินแดง - ไผ่งาม จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(579) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - หนองเสือ จ.ตาก 1 แห่ง
(580) ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ตอน 2
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(581) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที 1 ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(582) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(583) ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน หนองสรวง - โนนไทย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(584) ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ตอน 1
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(585) ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(586) ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง ตอน 2 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(587) ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอน นาคําใหญ่ - โพนเมือง จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(588) ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ - หนองขอน และทางหลวง
หมายเลข 2415 ตอน หนองยอ - หนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(589) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม จ.ยโสธร 1 แห่ง
(590) ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(591) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน นครนายก - บางหอย จ.นครนายก 1 แห่ง
(592) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(593) ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน ตอน 2 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(594) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลําลูกบัว จ.นครปฐม 1 แห่ง
(595) ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ตอน 1 จ.นครปฐม 1 แห่ง
(596) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอน นาเหนือ - คําพอก ตอน 1 จ.นครพนม 1 แห่ง
(597) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าอุเทน - ท่าควาย จ.นครพนม 1 แห่ง
(598) ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บ้านต้อง จ.นครพนม 1 แห่ง
(599) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(600) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โคกกรวด - นครราชสีมา ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง

12,570,000
14,500,000
12,000,000
17,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,000,000
12,000,000
11,000,000
11,000,000
11,500,000
12,500,000
15,000,000
11,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
11,000,000 บาท
13,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,500,000
13,000,000
16,500,000
22,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

14,000,000
13,500,000
16,000,000
11,500,000
11,000,000
22,000,000
15,000,000
15,000,000
14,000,000
14,960,000
14,900,000
15,000,000
15,000,000

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

181

(601) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อทอง - มอจะบก จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(602) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที 1 ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(603) ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(604) ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(605) ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน - หนองนาดํา ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(606) ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(607) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(608) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกปักธงชัย - สีแยกโชคชัย
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(609) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิกลาง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(610) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุง่ สง - กะปาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(611) ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ตอน 1
จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(612) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(613) ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจม จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(614) ทางหลวงหมายเลข 4214 ตอน เขาขาว - บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(615) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ - โนนปอแดง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(616) ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(617) ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่ าแดง - หาดชะอม ตอน 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(618) ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน บ้านแก่ง - บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(619) ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกรียงไกรกลาง - เกยไชย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(620) ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน แยกจิรประวัติ - พระนอน จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(621) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 2 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(622) ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน บางบัวทอง - ไทรน้อย ตอน 1 จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(623) ทางหลวงหมายเลข 234 ตอน ทางเลียงเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(624) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน 4 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(625) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(626) ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ปากคลองห้า - จันเสน ตอน 4 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(627) ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(628) ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(629) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นําดิบ - คุยประดู่ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(630) ทางหลวงหมายเลข 3901, 3902 ตอน พระประแดง - บางแค จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(631) ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(632) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา จ.ยโสธร 1 แห่ง
(633) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน นาโพธิ - ห้วยสะแบก จ.ยโสธร 1 แห่ง
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(635) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 42
ตอน นาทวี - ลําไพล ตอน 3 จ.สงขลา 1 แห่ง
(636) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน ชนแดน - ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(637) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2275
ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(638) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2306
ตอน ห้วยมะเขือ - โจ๊ะโหวะ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(639) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4030
ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(640) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 325
ตอน จอมปลวก - สมุทรสงคราม ตอน 3 จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(641) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4030
ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(642) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี 1 แห่ง
(643) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 31
ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(644) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2367
ตอน มหาสารคาม - บ้านม่วง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(645) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน มหาสารคาม - หนองขอน จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(646) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3902
ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(647) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2291
ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(648) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 1 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(649) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน ปากทางเขือนลําปาว - หนองผ้าอ้อม จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(650) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2336
ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(651) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 12
ตอน หนองผ้าอ้อม - สีแยกสมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(652) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2009
ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(653) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3643
ตอน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ท่านําสมุทรสงคราม
จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
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(654) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 208
ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(655) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2039
ตอน นําพอง - นําอ้อม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(656) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(657) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(658) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 311
ตอน วัดกระดังงา - บ้านม้า จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(659) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 23
ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 2 จ.ยโสธร 1 แห่ง
(660) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน พล - บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(661) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 410
ตอน บ่อหิน - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง
(662) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3350
ตอน ท่าช้าง - สระบัวกํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(663) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4272
ตอน ยือนัง - คลองชิง ตอน 2 จ.ยะลา 1 แห่ง
(664) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4
ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จ.ตรัง 1 แห่ง
(665) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(666) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(667) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2276
ตอน กุรุคุ - เรณู นคร จ.นครพนม 1 แห่ง
(668) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน เดือศรีคนั ไชย - หนองแวง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(669) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน เกาะมุกข์ - ควนรา ตอน 3 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(670) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 241
ตอน ทางเลียงเมืองสกลนคร ตอน 1 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(671) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2346
ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า จ.นครพนม 1 แห่ง
(672) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 241
ตอน ทางเลียงเมืองสกลนคร ตอน 2 จ.สกลนคร 1 แห่ง
(673) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน ท่าแร่ - โชคอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง

15,000,000 บาท
11,630,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
18,500,000 บาท
14,297,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
23,000,000 บาท
18,000,000 บาท
16,000,000 บาท
26,000,000 บาท
35,565,600 บาท
20,633,000 บาท
22,191,000 บาท
20,000,000 บาท
14,354,700 บาท
16,598,000 บาท
12,000,000 บาท
12,974,500 บาท
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(674) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4185
ตอน คชาธาร - วัดมูลเหล็ก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(675) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 1 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(676) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2347
ตอน ธาตุนาเวง - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(677) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 2 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(678) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4229
ตอน ช่องช้าง - นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(679) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2308
ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม จ.สกลนคร 1 แห่ง
(680) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 222
ตอน พังโคน - เดือศรีคนั ไชย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(681) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 3 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(682) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4011
ตอน เชิงสมอ - พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(683) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4191
ตอน ไชยา - เขาหลัก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(684) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4262
ตอน บางนําจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(685) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4014
ตอน คลองเหลง - ขนอม ตอน 2 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(686) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4013
ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(687) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 420
ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(688) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(689) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4015
ตอน บ้านตาล - เขาธง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(690) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 41
ตอน สวนสมบูรณ์ - เกาะมุกข์ ตอน 2 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(691) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4186
ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 3 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(692) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4265
ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ตอน 1 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(693) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4186
ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 4 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

28,000,000 บาท
18,400,000 บาท
35,758,000 บาท
53,200,000 บาท
15,800,000 บาท
19,270,000 บาท
17,250,000 บาท
31,400,000 บาท
22,500,000 บาท
20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
15,750,000 บาท
21,500,000 บาท
49,500,000 บาท
34,500,000 บาท
25,000,000 บาท
13,000,000 บาท
11,220,000 บาท
32,000,000 บาท
18,900,000 บาท
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(694) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4265
ตอน หนองนิล - คลองสงค์ ตอน 3 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(695) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4186
ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 6 จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(696) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4251
ตอน ห้วยไผ่ - นําดํา จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(697) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2267
ตอน โพนพิสยั - โนนต้อง จ.หนองคาย 1 แห่ง
(698) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3412
ตอน บางบาล - ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(699) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 210
ตอน นาคําไฮ - วังสําราญ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(700) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2146
ตอน หนองบัวลําภู - เขือนอุบลรัตน์ ตอน 2 จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(701) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 228
ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(702) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 202
ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 1 แห่ง
(703) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2
ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(704) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 213
ตอน สร้างค้อ - สกลนคร จ.สกลนคร 1 แห่ง
(705) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3454
ตอน หน้าโคก - เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(706) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 3263
ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(707) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4181
ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 1 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(708) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4181
ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 2 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(709) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอน สูงเนิน - ท่าแร่ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(710) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 4181
ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ตอน 3 จ.พัทลุง 1 แห่ง
(711) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 1293
ตอน ท่าฉนวน - บางระกํา จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(712) งานฟื นฟูทางหลวง (ภัยพิบตั )ิ ทางหลวงหมายเลข 2280
(รวมแยก 2379) ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 1 แห่ง
(713) งานฟื นฟูทางหลวง (ถนนขวางทางนํา) ทางหลวงหมายเลข 4006
ตอน ราชกรูด - วังตะกอ จ.ชุมพร 1 แห่ง

24,000,000 บาท
13,460,000 บาท
21,000,000 บาท
61,281,000 บาท
96,000,000 บาท
10,454,000 บาท
13,210,000 บาท
10,386,000 บาท
17,558,000 บาท
30,000,000 บาท
45,269,000 บาท
34,000,000 บาท
20,000,000 บาท
16,900,000 บาท
15,500,000 บาท
22,934,500 บาท
10,000,000 บาท
11,567,000 บาท
14,283,000 บาท
70,000,000 บาท
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กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) โครงการปรับปรุงและเพิมศักยภาพของศูนย์ควบคุมส่วนกลาง
ของสํานักงานควบคุมนําหนักยานพาหนะ เพือพัฒนาและรองรับ
ระบบโลจิสติกส์ของโครงข่ายสถานีตรวจสอบนําหนักทีเพิมขึน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืนทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 202 รายการ (รวม 202 หน่วย)
(2) ค่างานเพิมประสิทธิภาพและบํารุงรักษา สถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย
(Virtual Weigh Station) ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอน นครชัยศรี –
บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) จ.นครปฐม 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน อรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(4) ทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุม่ ล้ม - พุทธมณฑล จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(5) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(6) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สีแยกช้างเผือก - ปัว จ.น่าน 1 แห่ง
(7) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพัง จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(8) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีควิ - หินหล่อง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(9) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู
จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืนๆ
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบ
นําหนักสมุทรสาคร (ขาออก) จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(2) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บรุ ี - วังนําเขียว จ.ปราจีนบุรี
1 แห่ง

200,000,000
200,000,000
7,540,000
7,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,540,000 บาท
13,980,000 บาท
6,440,000 บาท
7,540,000 บาท
245,100,000 บาท
245,100,000 บาท
235,100,000 บาท

10,000,000 บาท
190,500,000 บาท
190,500,000 บาท
60,500,000 บาท
13,000,000
22,500,000
22,500,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
105,000,000 บาท
105,000,000 บาท
21,000,000 บาท

21,000,000 บาท
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(3) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบ
นําหนักอยุธยา (ขาเขา้ ) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(4) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน กม.55+207 (ต่อเขตแขวงฯ ปราจีนบุรี) ทางแยกไปตะขบ ที กม.82+136 จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(5) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)
ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน ชะอํา - วังโบสถ์ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอืน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
(1) ค่าสํารวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพือเพิมประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบํารุงรักษาทางหลวงในระยะยาว
กิจกรรมการควบคุมนํ าหนักยานพาหนะบนทางหลวง
(1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน
(2) โครงการเพิมประสิทธิภาพการขออนุญาตให้ยานพาหนะ
เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) โครงการศึกษาเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสถานีตรวจสอบนําหนัก
โดยใช้ระบบอัจฉริยะเพือพัฒนาระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที 2
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) โครงการพัฒนาแผนแม่บทและการสํารวจออกแบบรายละเอียด
การปรับปรุงสถานีตรวจสอบนําหนัก เพือแก้ไขปัญหาจราจรและส่งเสริม
ความปลอดภัยบนทางหลวง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบนําหนัก
ด้วยหน่วยเครืองชังเคลือนที (Spot check) เพือยกระดับมาตรฐาน
การควบคุมนําหนักบนทางหลวงแผ่นดิน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

21,000,000 บาท

21,000,000 บาท
21,000,000 บาท
113,344,500 บาท
39,544,500 บาท
39,544,500 บาท
73,800,000 บาท
20,000,000 บาท
10,790,000 บาท
19,990,000 บาท
9,200,000 บาท
10,790,000 บาท

13,830,000 บาท
23,910,000 บาท
10,080,000 บาท
13,830,000 บาท

4,000,000 บาท
10,000,000 บาท
4,000,000 บาท
6,000,000 บาท

6,000,000 บาท
15,000,000 บาท
6,000,000 บาท
9,000,000 บาท
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(6) โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และออกแบบ
รายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพือพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการศึกษาปัญหาการบรรทุกเกินพิกดั กฎหมายและมาตรการ
ควบคุมนําหนักบรรทุกทีเหมาะสม สํานักงานควบคุมนําหนักยานพาหนะ
กรมทางหลวง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

13,200,000 บาท
33,000,000 บาท
13,200,000 บาท
19,800,000 บาท

5,980,000 บาท
13,000,000 บาท
5,980,000 บาท
7,020,000 บาท
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8.2.3 ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
3,758,624,500 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งมากทีสุด
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. อํานวยการและสนับสนุนการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
3. เพิมประสิทธิภาพป้ ายและเครืองหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน
4. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบดําเนิ นงาน
230.4040
4.9107
225.4933
-

งบลงทุน
3,464.4504
3,073.1636
291.3388
99.9480
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
63.7701
42.3000
21.4701

รวม
3,758.6245
3,120.3743
516.8321
99.9480
21.4701

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จุดเสียงและบริเวณอันตรายทีได้รบั
1,581
1,507
1,503
1,503
1,503
การแก้ไข
( 1,514 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : จุดเสียงและบริเวณอันตรายทีได้รบั
100
100
100
100
100
การแก้ไขอย่างมีคุณภาพ
( 95.76 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงาน
100
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 93.75 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 86.30 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
3,711.6978 3,758.6245 3,688.7544 3,688.7544
3,688.7544
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,711.6978 3,758.6245 3,688.7544 3,688.7544
3,688.7544
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

230.4923
3,459.7354
21.4701
-

230.4040
3,464.4504
63.7701
-

230.4040
3,458.3504
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

230.4040
3,458.3504
-

230.4040
3,458.3504
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) ค่าประกันภัย
(7) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
(13) วัสดุเครืองแต่งกาย
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(2.1) ค่าเช่ายานพาหนะ
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณี ย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

3,758,624,500 บาท

79,800,000
12,834,000
17,112,000
644,000
15,960,000
15,960,000
17,290,000

230,404,000
213,283,000
212,639,000
1,945,000
88,790,000
16,900,000
435,300
1,615,000
636,000
189,000
1,000,000
90,303,700
65,000
50,000
450,000
3,000,000
7,260,000
644,000
644,000

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

17,121,000
8,644,600
1,984,000
4,705,000
172,400
1,615,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร บก.ทล. กรุงเทพมหานคร 6 คัน
(2) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(3) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. จ.สระบุรี 1 คัน
(4) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. จ.ลพบุรี 1 คัน
(5) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม 1 คัน
(6) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. จ.นครปฐม 1 คัน
(7) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. จ.ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(8) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น 1 คัน
(9) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.5 บก.ทล. จ.ลําปาง 1 คัน
(10) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จ.พิษณุโลก 1 คัน
(11) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.6 บก.ทล. จ.อุบลราชธานี 1 คัน
(12) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 คัน
(13) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.
จ.นครสวรรค์ 1 คัน
(14) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. จ.เพชรบูรณ์ 1 คัน

3,464,450,400
3,464,450,400
163,034,000
564,000
564,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

564,000 บาท
109,245,000 บาท
109,245,000 บาท
13,109,400 บาท

2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
2,184,900 บาท
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(15) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ.สิงห์บรุ ี 1 คัน
(16) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. จ.เพชรบุรี 1 คัน
(17) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คัน
(18) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จ.ชุมพร 1 คัน
(19) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.
จ.สุราษฎร์ธานี 1 คัน
(20) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. จ.กาญจนบุรี 1 คัน
(21) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. จ.ชลบุรี 1 คัน
(22) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. จ.ระยอง 1 คัน
(23) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. จ.จันทบุรี 1 คัน
(24) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจีนบุรี 1 คัน
(25) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ.ร้อยเอ็ด 1 คัน
(26) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล. จ.ขอนแก่น 1 คัน
(27) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. จ.อุดรธานี 1 คัน
(28) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. จ.เลย 1 คัน
(29) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. จ.สกลนคร 1 คัน
(30) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จ.ตาก 1 คัน
(31) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. จ.ลําปาง 1 คัน
(32) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. จ.เชียงใหม่ 1 คัน
(33) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา 1 คัน
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(34) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. จ.แพร่ 1 คัน
(35) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.
จ.นครราชสีมา 1 คัน
(36) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. จ.บุรรี มั ย์ 1 คัน
(37) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. จ.สุรนิ ทร์ 1 คัน
(38) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.
จ.อุบลราชธานี 1 คัน
(39) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.
จ.อํานาจเจริญ 1 คัน
(40) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. จ.ชัยภูมิ 1 คัน
(41) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.1 กก.7 บก.ทล. จ.พังงา 1 คัน
(42) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. จ.ตรัง 1 คัน
(43) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 คัน
(44) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.
จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน
(45) รถวิทยุตรวจการณ์ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2,300 ซีซ.ี พร้อมอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล. จ.ปัตตานี 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 39 รายการ (รวม 40 หน่วย)
(2) เครืองทวนสัญญาณ แบบ VHF แบบติดตังประจําที กําลังส่ง 100 วัตต์
พร้อมติดตัง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)
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(2) โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครืองสํารวจปริมาณจราจร
พร้อมข้อมูลความเร็วและข้อมูลอืนๆทีสําคัญ ชนิดสังการทางไกล
กรุงเทพมหานคร
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์สนาม
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ครุภณั ฑ์สนามทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)
(2) แฟลต 5 ชัน 30 ครอบครัว ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. จ.สิงห์บรุ ี 1 หลัง
(3) แฟลต 5 ชัน 30 ครอบครัว ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล. จ.สงขลา 1 หลัง
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จ.ปราจีนบุรี 1 หลัง
(3) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. จ.ร้อยเอ็ด 1 หลัง
(4) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. จ.สุรนิ ทร์ 1 หลัง
(5) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. จ.ตรัง 1 หลัง
(6) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. จ.อํานาจเจริญ 1 หลัง
(7) อาคารทีทําการสถานีตาํ รวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. จ.พะเยา 1 หลัง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภค
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณู ปโภคทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) งานจัดตังศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบตั เิ หตุ 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,071 รายการ (รวม 1,481 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน 1
จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
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(6) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก และ
สายทางหลวงหมายเลข 4323 ตอน ไอร์บาตู - ปะลุรู จ.นราธิวาส 2 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกัว - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลียงเมืองแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ตอน 2 จ.เลย 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 1 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2328 ตอน ปวงตึก - นาตําบล ตอน 2 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 2
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 4
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ปะคํา - นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ
ตอน 1 จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ จ.อุทยั ธานี 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางหลวง - ต่างระดับ
เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด จ.พัทลุง 1 แห่ง
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพป้ ายและเครืองหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 40 รายการ (รวม 47 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอืนๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการอํานวยความปลอดภัยตํารวจทางหลวง
(1) ค่าก่อสร้างอืนๆทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
เพือยกระดับความปลอดภัยแก่ผูใ้ ช้ทาง (ระยะที 1)
(2) โครงการจ้างทีปรึกษาประจํา เพือยกระดับความปลอดภัยทางหลวง

20,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000
25,414,000
20,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
30,000,000
20,000,000
15,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000
30,000,000
30,000,000
99,948,000

บาท
บาท
บาท
บาท

99,948,000 บาท
6,100,000 บาท
6,100,000 บาท
6,100,000 บาท
63,770,100 บาท
42,300,000 บาท
29,100,000 บาท
13,200,000 บาท
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กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(1) ค่าใช้จ่ายการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล (ด้านวิศวกรรม)
(2) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล (ด้านบังคับใช้กฎหมาย)

21,470,100 บาท
18,587,000 บาท
2,883,100 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพืออํานวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผูป้ กครองและนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ดําเนินการบนโครงข่ายทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
1,436,080,000 บาท
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,436,080,000 บาท
- เงินงบประมาณ

1,100,000,000 บาท
600,000,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
600.0000
600.0000
-

รวม
600.0000
600.0000

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
935
522
ทีได้รบั การปรับปรุง
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียนได้รบั
100
100
การปรับปรุงความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ
รวมทังสิน
ล้านบาท
600.0000
836.0800
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
600.0000
836.0800
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

600.0000
-

836.0800
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 513 รายการ (รวม 935 หน่วย)

600,000,000 บาท
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

600,000,000 บาท
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8.3.2 โครงการที 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
500,000,000 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือให้มกี ารนํายางพาราทีผลิตในประเทศ มาเป็ นส่วนประกอบหลักในงานอํานวยความปลอดภัยของ
กรมทางหลวง
2. เพือศึกษาคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยทีมียางพาราเป็ นส่วนประกอบหลัก
เพือให้มมี าตรฐานวัสดุทางวิศวกรรมทีเหมาะสม
3. เพือศึกษาความเหมาะสมทังทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ในการนํายางพารามาเป็ นส่วนประกอบหลัก
ของอุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัย
8.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีโครงข่ายถนน ของกรมทางหลวง
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)
2,500,000,000 บาท
8.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
500.0000
500.0000
-

รวม
500.0000
500.0000

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ตัน(ยางข้น)
เชิงปริมาณ : ปริมาณยางพาราทีใช้ในการผลิตอุปกรณ์
1,248.27
1,248.27
1,248.27
2,496.54
อํานวยความปลอดภัย
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : อุปกรณ์อาํ นวยความปลอดภัยทีมีคุณภาพ
100
100
100
100
รวมทังสิน
ล้านบาท
500.0000
500.0000
500.0000
1,000.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
500.0000
500.0000
500.0000
1,000.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

500.0000
-

500.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

500.0000
-

1,000.0000
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 113 รายการ

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

บาท
บาท
บาท
บาท

500,000,000 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5,178,865,600 บาท
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5,178,865,600 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชือมโยงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพืออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ
ส่งเสริมการส่งออก อีกทังยังช่วยส่งเสริมการท่องเทียว และรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
เส้นทางเชือมโยงต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 10 เขต พืนที ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด
สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
20,870,555,600 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
20,870,555,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5,178.8656
5,178.8656
-

รวม
5,178.8656
5,178.8656

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
54.54
49.951
121.026
103.959
( 54.54 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

10,017.3470

5,178.8656

3,354.3430

2,320.0000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

10,017.3470
10,017.3470
-

5,178.8656
5,178.8656
-

3,354.3430
3,354.3430
-

2,320.0000
2,320.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

5,178,865,600 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวง สายอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอียน - สตึงบท) จ.สระแก้ว
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
จ.สระแก้ว 4.714 กม.
(2) สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 จ.ตาก 26.451 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สายตราด - หาดเล็ก ตอน 3 จ.ตราด 23.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สายทางเลียงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่นาเมย
ํ แห่งที 2 จ.ตาก
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) สาย อ.หว้านใหญ่ - อ.ธาตุพนม จ.มุกดาหาร จ.นครพนม 23.831 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

5,178,865,600
5,178,865,600
5,178,865,600
36,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,180,000 บาท
5,092,748,000 บาท
155,000,000 บาท
441,261,000 บาท
1,437,590,000
228,579,000
271,321,000
496,429,000
441,261,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
411,308,000 บาท

903,266,000
143,046,000
270,764,000
78,148,000
411,308,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
582,540,000 บาท

1,127,000,000
420,000,000
124,460,000
582,540,000

บาท
บาท
บาท
บาท
459,991,000 บาท

1,046,838,000
210,000,000
351,485,000
459,991,000
25,362,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ ์
(6.1) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง
จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ ์ 16.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6.2) สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คําชะอี
จ.มุกดาหาร 19.708 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด - บ.คลองจาก
จ.ตราด 23.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (อ.หนองสองห้อง) - อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย 13.088 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 จ.สงขลา
(9.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 ตอน 1
จ.สงขลา 4.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที 2 ตอน 2
จ.สงขลา 1.396 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

720,000,000 บาท
360,000,000 บาท
1,196,294,000
240,000,000
288,986,000
360,000,000
307,308,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
360,000,000 บาท

1,196,376,000
240,000,000
289,022,000
360,000,000
307,354,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
446,748,000 บาท

985,472,000
198,000,000
284,881,000
446,748,000
55,843,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
167,560,000 บาท

299,300,000
95,400,000
167,560,000
36,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
224,340,000 บาท
135,820,000 บาท

295,000,000
68,000,000
135,820,000
91,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
88,520,000 บาท

168,000,000
59,080,000
88,520,000
20,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) สายนครพนม - อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 18.853 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) สาย อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 19.964 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายนราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 6.173 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน - สตึงบท)
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 จ.สระแก้ว
(13.1) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586
ตอน 1 จ.สระแก้ว 10.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13.2) สาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอียน สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586
ตอน 2 จ.สระแก้ว 14.711 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) สาย อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน
จ.นครพนม 29.571 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

324,000,000 บาท
644,156,000
129,600,000
324,000,000
190,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
200,000,000 บาท

1,000,000,000
200,000,000
400,000,000
400,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
64,000,000 บาท

320,000,000
64,000,000
128,000,000
128,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
414,000,000 บาท

207,000,000 บาท
1,035,000,000
207,000,000
414,000,000
414,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

207,000,000 บาท
1,035,000,000
207,000,000
414,000,000
414,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
280,000,000 บาท

1,400,000,000
280,000,000
560,000,000
560,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) สายทางเลียงเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 18.640 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

72,000,000 บาท
360,000,000
72,000,000
144,000,000
144,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
130,000,000 บาท

650,000,000
130,000,000
260,000,000
260,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
49,937,600 บาท
49,937,600 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9,817,326,400 บาท
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
9,817,326,400 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเส้นทางในโครงข่ายทางหลวงเพือเชือมโยงกับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและบริการในพืนทีจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือให้สามารถ
ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการ รองรับการพัฒนาพืนทีภาคตะวันออกเพือยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
31,291,369,400 บาท
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
31,291,369,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
9,817.3264
9,817.3264
-

รวม
9,817.3264
9,817.3264

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
35.934
77.055
257.46
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
3
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
3,462.3960 9,817.3264 10,519.7930 7,491.8540
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,462.3960 9,817.3264 10,519.7930 7,491.8540
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,462.3960
-

9,817.3264 10,519.7930
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

7,491.8540
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สาย ต.หนองชาก - อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
(1.1) สาย ต.หนองชาก - อ.พนัสนิคม ตอน 1 จ.ชลบุรี 7.336 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(1.2) สาย ต.หนองชาก - อ.พนัสนิคม ตอน 2 จ.ชลบุรี 9.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สาย อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา
(2.1) สาย อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 จ.ชลบุรี 6.398 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2.2) สาย อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 จ.ชลบุรี 6.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2.3) สาย อ.พนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา ตอน 3 จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 6.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนืองเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานข้ามแยก จ.ฉะเชิงเทรา
(3.1) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนืองเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานข้ามแยก ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,817,326,400 บาท
9,817,326,400
9,817,326,400
9,817,326,400
9,367,823,000
447,318,000
242,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

303,500,000 บาท
61,200,000 บาท
242,300,000 บาท
205,018,000 บาท
266,218,000 บาท
61,200,000 บาท
205,018,000 บาท
714,779,000 บาท
240,000,000 บาท
315,600,000 บาท
75,600,000 บาท
240,000,000 บาท
238,829,000 บาท
314,429,000 บาท
75,600,000 บาท
238,829,000 บาท
235,950,000 บาท
311,550,000 บาท
75,600,000 บาท
235,950,000 บาท
608,703,000 บาท
329,206,000 บาท
690,615,000
144,000,000
329,206,000
217,409,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(3.2) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนืองเขต - ฉะเชิงเทรา
รวมสะพานข้ามแยก ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 6.594 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) สายทางเข้าท่าอากาศยานอูต่ ะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี 7.763 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) สายศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอด
แยกเนินสําลี (ลอดถนนสุขมุ วิท) จ.ระยอง 5.017 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ฉะเชิงเทรา - อ.บางคล้า
รวมสะพานข้ามสามแยกเข้าวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา 5.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง จ.ระยอง
(7.1) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน 1
จ.ระยอง 21.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สาย อ.บ้านบึง - อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง - อ.แกลง ตอน 2
จ.ระยอง 18.181 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายกระทิงลาย - ระยอง ตอน แยกกระทิงลาย - ทางแยกต่างระดับโป่ ง
(ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7) จ.ชลบุรี 6.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

279,497,000 บาท
747,360,000
162,000,000
279,497,000
305,863,000

บาท
บาท
บาท
บาท
216,000,000 บาท

481,996,000
72,300,000
216,000,000
193,696,000

บาท
บาท
บาท
บาท
203,025,000 บาท

498,644,000
100,000,000
203,025,000
195,619,000

บาท
บาท
บาท
บาท
291,096,000 บาท

595,000,000
120,000,000
291,096,000
183,904,000

บาท
บาท
บาท
บาท
523,937,000 บาท
265,870,000 บาท

612,958,000
130,000,000
265,870,000
217,088,000

บาท
บาท
บาท
บาท
258,067,000 บาท

600,884,000
130,000,000
258,067,000
212,817,000

บาท
บาท
บาท
บาท
170,084,000 บาท

408,897,000
94,000,000
170,084,000
144,813,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนําไร่และ
แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน
จ.ชลบุรี จ.ระยอง
(9.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนําไร่และ
แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน
ตอน 1 จ.ชลบุรี จ.ระยอง 8.700 กม.

480,090,000 บาท

247,596,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนําไร่และ
แยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน
ตอน 2 จ.ระยอง 8.000 กม.

716,340,000
144,000,000
247,596,000
243,552,000
81,192,000

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ)
รวมสะพานข้ามแยกหนองชาก จ.ชลบุรี 12.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง จ.ระยอง

672,230,000
135,000,000
232,494,000
228,564,000
76,172,000

(11.1) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
จ.ระยอง 12.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

232,494,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
418,438,000 บาท
1,196,860,000
180,000,000
418,438,000
359,064,000
239,358,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
703,150,000 บาท

323,648,000 บาท
1,024,632,000
168,750,000
323,648,000
290,316,000
241,918,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(11.2) สายกระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวด ฯ ระยอง 3
แยกทับมาและแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านเเลง ตอน 2
จ.ระยอง 12.021 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา
(12.1) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 จ.สมุทรปราการ 5.710 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12.2) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 จ.สมุทรปราการ 5.715 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12.3) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 จ.สมุทรปราการ
จ.ฉะเชิงเทรา 5.725 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12.4) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 จ.ฉะเชิงเทรา 5.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12.5) สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 จ.ฉะเชิงเทรา 5.722 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

379,502,000 บาท
1,118,869,000
168,750,000
379,502,000
326,076,000
244,541,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
789,446,000 บาท
193,100,000 บาท

597,445,000
133,600,000
193,100,000
203,136,000
67,609,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
145,529,000 บาท

510,600,000
133,600,000
145,529,000
173,604,000
57,867,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
148,822,000 บาท

517,000,000
133,800,000
148,822,000
175,776,000
58,602,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
141,300,000 บาท

550,193,000
133,800,000
141,300,000
165,060,000
110,033,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
160,695,000 บาท

551,600,000
133,796,000
160,695,000
181,500,000
75,609,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิรน์ ซีบอร์ด/อมตะซิตี
และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) ทางลอดทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวง
หมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 3126 (แยกบ้าน กม.10)
จ.ชลบุรี จ.ระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(15) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3 (แยกอูต่ ะเภา) จ.ชลบุรี จ.ระยอง 14.487 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี
(16.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู อ.พนมสารคาม ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 8.238 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู อ.พนมสารคาม ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 13.126 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) จ.ฉะเชิงเทรา
(17.1) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา 9.975 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,087,757,000 บาท
3,465,646,000
585,000,000
1,087,757,000
981,936,000
810,953,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,000,000 บาท
900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
310,000,000 บาท
160,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000 บาท

750,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
240,000,000 บาท
120,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(17.2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา 7.779 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) สาย อ.ปลวกแดง - อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 11.858 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม - ต.เขาหินซ้อน
(รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) จ.ฉะเชิงเทรา
(19.1) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม ต.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 1
จ.ฉะเชิงเทรา 9.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19.2) สายฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.พนมสารคาม ต.เขาหินซ้อน (รวมสะพานข้ามแยกทางหลวงหมายเลข 319) ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา 13.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) สาย อ.สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี จ.ระยอง 10.141 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) สาย อ.พนัสนิคม - บ.เกาะโพธิ จ.ชลบุรี 12.135 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

120,000,000 บาท
600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
110,000,000 บาท

550,000,000
110,000,000
220,000,000
220,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
484,000,000 บาท

244,000,000 บาท
1,220,000,000
244,000,000
488,000,000
488,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

240,000,000 บาท
1,200,000,000
240,000,000
480,000,000
480,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
114,000,000 บาท

570,000,000
114,000,000
228,000,000
228,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง
จ.ระยอง 22.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) สาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
จ.ระยอง 13.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ทางแยกต่างระดับเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) สายแยกทางหลวงหมายเลข 36 - ต่างระดับมาบเอียง จ.ชลบุรี
11.739 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) สายต่างระดับมาบเอียง - แยกทางหลวงหมายเลข 344
(แยกหนองปรือ) จ.ชลบุรี 18.789 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียง
ช่วงจุดตัดจุดสินสุดทางหลวงหมายเลข 332 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

172,000,000 บาท
860,000,000
172,000,000
344,000,000
344,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

300,000,000 บาท
1,500,000,000
300,000,000
600,000,000
600,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

520,000,000
104,000,000
208,000,000
208,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
67,000,000 บาท

44,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท
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(2) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
ภาคตะวันออก สายทางเลียงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและเเก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 จุดตัดทางเลียงเมืองชลบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณู ปโภค
(1) ค่าใช้จ่ายในการรือย้ายสาธารณู ปโภค สายทางเข้าท่าอากาศยานอูต่ ะเภา ท่าเรือจุกเสม็ด
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

11,000,000 บาท
55,000,000 บาท
11,000,000 บาท
44,000,000 บาท

12,000,000 บาท
60,000,000 บาท
12,000,000 บาท
48,000,000 บาท
106,646,400 บาท
106,646,400 บาท
275,857,000 บาท
275,857,000 บาท
329,957,000 บาท
54,100,000 บาท
275,857,000 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
71,213,653,000 บาท
8.6.1 โครงการที 1 : โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
24,006,812,900 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
เพือกําหนดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทีมีมาตรฐานสูง เสริมสร้างสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจทียังยืน
ของประเทศในอนาคต รวมถึงเป็ นระบบโครงสร้างพืนฐานหลักในการสนับสนุนนโยบายกระจายความเจริญ
ไปสูภ่ ูมภิ าค และการพัฒนาเมืองหลัก
8.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
125,720,000,000 บาท
8.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
125,720,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
23,978.8129
28.0000
23,978.8129
28.0000

รวม
24,006.8129
24,006.8129

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
37.810
207.700
63.500
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : คุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
100
100
100
100
(-)
ล้านบาท
55,792.2242
24,006.8129 22,127.1545 3,714.0073
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
55,792.2242
24,006.8129 22,127.1545 3,714.0073
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

55,785.2242
7.0000
-

23,978.8129 22,127.1545
28.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

3,714.0073
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดิน
ในเขตการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 7.332 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 4.870 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 3 จ.พระนครศรีอยุธยา 8.433 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 4 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.991 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

24,006,812,900 บาท
23,978,812,900
23,978,812,900
23,978,812,900
5,000,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,000,000,000 บาท
18,673,764,900 บาท
163,861,400 บาท
1,815,576,000
308,337,000
564,149,000
163,861,400
779,228,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
189,232,300 บาท

1,938,840,000
331,523,000
554,420,000
189,232,300
863,664,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
235,021,900 บาท

1,981,700,000
332,255,000
620,062,000
235,021,900
794,361,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
586,887,700 บาท

1,926,299,000
323,945,000
681,343,000
586,887,700
334,123,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 5 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 6 จ.พระนครศรีอยุธยา 10.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 7 จ.สระบุรี 3.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 8 จ.สระบุรี 1.198 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 9 จ.สระบุรี 1.275 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

391,964,600 บาท
1,965,269,050
294,790,350
250,000,000
559,581,000
391,964,600
468,933,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
753,951,700 บาท

1,945,500,080
291,898,380
466,000,000
433,650,000
753,951,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
320,277,300 บาท

1,509,586,097
226,437,797
560,000,000
402,871,000
320,277,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
417,925,100 บาท

1,050,773,050
157,615,950
210,000,000
265,232,000
417,925,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
343,550,000 บาท

933,727,050
140,059,050
200,000,000
250,118,000
343,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 10 จ.สระบุรี 1.250 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 11 จ.สระบุรี 1.252 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 12 จ.สระบุรี 1.325 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 13 จ.พระนครศรีอยุธยา 5.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 14 จ.พระนครศรีอยุธยา 12.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(15) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 15 จ.สระบุรี 4.785 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

333,233,000 บาท
883,841,030
132,576,030
152,880,000
265,152,000
333,233,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
324,574,200 บาท

831,299,050
124,694,850
132,640,000
249,390,000
324,574,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
333,986,100 บาท

871,793,050
130,768,950
138,500,000
268,538,000
333,986,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
313,314,200 บาท

1,040,600,051
156,105,851
259,000,000
312,180,000
313,314,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
705,143,100 บาท

1,936,700,038
290,546,938
360,000,000
581,010,000
705,143,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
147,192,200 บาท

1,320,774,000
233,116,000
401,590,000
147,192,200
538,875,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(16) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 16 จ.สระบุรี 1.165 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 17 จ.สระบุรี 1.078 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 18 จ.สระบุรี 1.972 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 19 จ.สระบุรี 2.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 20 จ.สระบุรี 5.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 21 จ.สระบุรี 3.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

103,286,100 บาท
960,000,000
234,228,000
278,289,000
103,286,100
344,196,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
164,229,400 บาท

922,875,000
228,852,000
275,653,000
164,229,400
254,140,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
146,972,200 บาท

1,576,645,000
327,211,000
474,422,000
146,972,200
628,039,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
132,018,200 บาท

1,627,333,000
334,934,000
489,868,000
132,018,200
670,512,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
365,966,600 บาท

1,760,610,000
299,092,000
619,727,000
365,966,600
475,824,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
175,155,300 บาท

1,850,470,000
312,571,000
532,991,000
175,155,300
829,752,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 22 จ.นครราชสีมา 12.347 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 23 จ.นครราชสีมา 8.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 24 จ.นครราชสีมา 8.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(25) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 25 จ.สระบุรี 7.475 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 26 จ.สระบุรี 1.620 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

138,117,200 บาท
1,447,900,000
252,185,000
409,425,000
138,117,200
648,172,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
235,355,800 บาท

1,640,855,060
246,128,160
210,000,000
492,256,000
235,355,800
457,115,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
472,253,700 บาท

1,240,462,000
186,069,300
210,000,000
372,139,000
472,253,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
505,949,700 บาท

1,580,552,000
237,082,800
185,010,000
474,166,000
505,949,700
178,343,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
410,883,000 บาท

1,431,010,000
214,651,500
148,452,000
429,303,000
410,883,000
227,720,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(27) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 27 จ.สระบุรี 1.620 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(28) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 28 จ.สระบุรี 1.620 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 29 จ.สระบุรี 1.620 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 30 จ.สระบุรี 2.195 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 31 จ.สระบุรี 1.770 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

423,569,100 บาท
1,666,231,043
249,936,043
182,090,000
501,869,000
423,569,100
308,766,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
367,544,400 บาท

1,385,840,085
207,875,985
221,480,000
364,000,000
367,544,400
224,939,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
317,099,600 บาท

1,483,485,050
222,522,750
210,000,000
445,046,000
317,099,600
288,816,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
535,164,000 บาท

1,588,496,000
238,274,400
198,000,000
476,549,000
535,164,000
140,508,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
235,132,600 บาท

1,472,592,000
220,888,800
184,000,000
441,778,000
235,132,600
390,792,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(32) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 32 จ.สระบุรี 1.770 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 33 จ.สระบุรี 1.350 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(34) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 34 จ.สระบุรี 1.770 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 35 จ.สระบุรี 2.190 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 36 จ.นครราชสีมา 10.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

344,562,700 บาท
1,411,546,000
211,731,900
210,000,000
373,464,000
344,562,700
271,787,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
211,274,900 บาท

1,390,214,000
208,532,100
205,000,000
417,065,000
211,274,900
348,342,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
680,758,900 บาท

1,979,200,050
296,898,150
370,000,000
493,760,000
680,758,900
137,783,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
443,340,000 บาท

1,462,200,000
219,364,800
398,000,000
256,000,000
443,340,000
145,495,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
264,218,400 บาท

1,325,103,050
198,765,450
164,000,000
397,530,000
264,218,400
300,589,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(37) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 37 จ.นครราชสีมา 9.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(38) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 38 จ.นครราชสีมา 11.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 39 จ.นครราชสีมา 13.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
ช่วงที 40 จ.นครราชสีมา 7.143 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(41) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 1
จ.นนทบุรี 0.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

300,798,400 บาท
1,452,225,000
252,832,000
505,048,000
300,798,400
393,546,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
314,894,700 บาท

1,419,500,000
247,925,000
492,877,000
314,894,700
363,803,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
207,820,200 บาท

1,388,630,000
208,294,500
182,000,000
416,590,000
207,820,200
373,925,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
205,553,200 บาท

1,994,000,000
324,100,000
716,519,000
205,553,200
747,827,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
235,487,400 บาท

1,461,100,000
219,165,000
456,000,000
235,487,400
413,978,400
136,469,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(42) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 2
จ.นนทบุรี 3.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(43) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 3
จ.นนทบุรี 4.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(44) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 4
จ.นนทบุรี 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(45) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 5
จ.นครปฐม 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 6
จ.นครปฐม 5.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

162,410,500 บาท
1,544,850,000
233,456,000
450,214,000
162,410,500
450,213,500
248,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
269,544,400 บาท

1,522,870,000
404,512,000
269,544,400
485,414,900
363,398,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
244,656,400 บาท

1,701,860,000
255,740,000
526,030,000
244,656,400
526,029,500
149,404,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
262,699,700 บาท

1,470,899,000
537,253,656
458,000,000
262,699,700
212,945,644

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
497,290,400 บาท

1,687,653,000
629,655,971
529,000,000
497,290,400
31,706,629

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(47) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 7
จ.นครปฐม 2.375 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 8
จ.นครปฐม 4.125 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 9
จ.นครปฐม 1.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(50) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 10
จ.นครปฐม 5.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 11
จ.นครปฐม 2.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

141,981,600 บาท
1,609,902,000
242,837,800
480,000,000
141,981,600
482,970,600
262,112,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
115,783,700 บาท

1,420,862,000
214,104,000
427,000,000
115,783,700
439,175,600
224,798,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
264,000,000 บาท

1,750,000,000
263,766,000
496,000,000
264,000,000
525,000,000
201,234,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
267,822,000 บาท

1,721,780,000
258,742,000
516,534,000
267,822,000
516,534,000
162,148,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
300,007,600 บาท

1,684,477,000
252,672,000
397,724,000
300,007,600
477,268,500
256,804,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(52) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 12
จ.นครปฐม 5.767 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 13
จ.นครปฐม 1.733 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 14
จ.นครปฐม 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(55) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 15
จ.นครปฐม 5.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(56) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 16
จ.นครปฐม จ.ราชบุรี 5.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

198,848,600 บาท
1,911,113,000
287,534,000
507,263,000
198,848,600
609,167,300
308,300,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
249,514,200 บาท

1,727,078,000
259,431,000
495,901,400
249,514,200
518,123,400
204,108,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
177,414,800 บาท

1,235,730,000
185,359,500
343,985,891
446,000,000
177,414,800
82,969,809

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
151,998,400 บาท

1,535,307,000
431,473,000
460,593,000
151,998,400
460,592,100
30,650,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
32,242,100 บาท

1,628,235,000
245,335,000
503,273,000
32,242,100
503,272,700
344,112,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(57) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 17
จ.ราชบุรี 3.750 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 18
จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี 5.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 19
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 20
จ.กาญจนบุรี 3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(61) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 21
จ.กาญจนบุรี 7.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,900,000 บาท
1,836,526,000
276,112,000
520,350,000
10,900,000
520,349,100
508,814,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
10,665,800 บาท

1,289,728,000
421,889,500
304,519,000
10,665,800
365,423,000
187,230,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
45,810,700 บาท

1,314,935,000
398,129,000
372,565,000
45,810,700
372,565,000
125,865,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
233,263,800 บาท

1,211,444,000
181,716,600
252,149,000
438,000,000
233,263,800
106,314,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
231,563,400 บาท

1,231,041,000
184,656,150
462,000
499,000,000
231,563,400
315,359,450

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(62) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 22
จ.กาญจนบุรี 5.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(63) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 23
จ.กาญจนบุรี 4.410 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(64) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 24
จ.นครปฐม 3.828 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(65) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที 25
จ.นครปฐม 4.856 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
รอบที 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

51,487,700 บาท
1,331,420,000
199,713,000
200,585,000
479,000,000
51,487,700
400,634,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
243,892,000 บาท

1,453,162,000
217,974,163
422,774,242
526,000,000
243,892,000
42,521,595

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
488,549,200 บาท

1,590,700,000
267,251,355
573,000,000
488,549,200
261,899,445

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
523,897,400 บาท

1,755,529,000
263,329,232
256,507,000
635,000,000
523,897,400
76,795,368

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท
72,000,000 บาท

90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
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(2) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก)
ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน)
จ.นนทบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา
(2) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางใหญ่ - บ้านโป่ ง - กาญจนบุรี
2. งบรายจ่ายอืน
(1) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที 3 ด้านตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

68,000,000 บาท
85,000,000 บาท
17,000,000 บาท
68,000,000 บาท
165,048,000 บาท
101,568,000 บาท
63,480,000 บาท
28,000,000 บาท

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

230

8.6.2 โครงการที 2 : โครงการก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
4,035,919,000 บาท
8.6.2.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เชือมโยงระหว่างประเทศ ในการรองรับให้ประเทศเป็ นศูนย์กลางการค้า
การท่องเทียวระหว่างภูมภิ าค
8.6.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
เส้นทางเข้าสูด่ ่านชายแดน เพือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
8.6.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
15,947,653,000 บาท
8.6.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
15,947,653,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
4,035.9190
4,035.9190
-

รวม
4,035.9190
4,035.9190

8.6.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
89.279
119.188
28.852
90.611
( 89.279 )
แห่ง
เชิงปริมาณ : สะพานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
1
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

7,112.0910

4,035.9190

2,747.6430

2,052.0000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

7,112.0910
7,112.0910
-

4,035.9190
4,035.9190
-

2,747.6430
2,747.6430
-

2,052.0000
2,052.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สายกาฬสินธุ ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2
(แนวใหม่) จ.กาฬสินธุ ์ จ.ร้อยเอ็ด 71.436 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สาย อ.นาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา 15.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สาย อ.สอยดาว - ด่านชายแดนบ้านแหลม จ.จันทบุรี 21.102 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่ าเมียง - บ.ปางนําถุ
จ.เชียงใหม่ 9.250 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) สะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12
(แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,035,919,000 บาท
4,035,919,000
4,035,919,000
4,035,919,000
3,998,889,000

บาท
บาท
บาท
บาท

921,213,000 บาท
2,890,078,000
442,409,000
714,306,000
812,150,000
921,213,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
19,222,000 บาท

542,735,000
88,482,000
190,000,000
245,031,000
19,222,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
347,878,000 บาท

697,878,000
140,000,000
210,000,000
347,878,000

บาท
บาท
บาท
บาท
231,139,000 บาท

634,500,000
130,000,000
273,361,000
231,139,000

บาท
บาท
บาท
บาท
289,000,000 บาท

849,950,000
170,000,000
226,000,000
289,000,000
164,950,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางนําถุ - บ.โป่ งป่ าตอง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
(6.1) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางนําถุ - บ.โป่ งป่ าตอง ตอน 1
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 6.650 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6.2) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางนําถุ - บ.โป่ งป่ าตอง ตอน 2
จ.เชียงราย 4.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุง่ ช้าง - บ.ปอน จ.น่าน 19.555 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
(8.1) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม อ.ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 9.489 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8.2) สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม อ.ประจันตคาม ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 9.850 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8.3) สาย ปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บรุ ี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม อ.ประจันตคาม ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 9.513 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

345,510,000 บาท
173,430,000 บาท
238,430,000 บาท
65,000,000 บาท
173,430,000 บาท
172,080,000 บาท
237,080,000 บาท
65,000,000 บาท
172,080,000 บาท
235,387,000 บาท
628,500,000
126,000,000
235,387,000
267,113,000

บาท
บาท
บาท
บาท
583,540,000 บาท
181,350,000 บาท

330,090,000
78,600,000
181,350,000
70,140,000

บาท
บาท
บาท
บาท
176,890,000 บาท

337,650,000
80,400,000
176,890,000
80,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
225,300,000 บาท

432,380,000
94,000,000
225,300,000
113,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง จ.ปัตตานี
(9.1) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 1 จ.ปัตตานี 2.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.2) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 2 จ.ปัตตานี 2.150 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.3) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 3 จ.ปัตตานี 2.950 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.4) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 4 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9.5) สายทางเลียงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริง ตอน 5 จ.ปัตตานี 3.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.ปราสาท - ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน - บ.ด่านพัฒนา
จ.สุรนิ ทร์ 16.541 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

394,000,000 บาท
78,000,000 บาท
390,000,000
78,000,000
156,000,000
156,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
78,000,000 บาท

390,000,000
78,000,000
156,000,000
156,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
78,000,000 บาท

390,000,000
78,000,000
156,000,000
156,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
148,000,000 บาท

740,000,000
148,000,000
296,000,000
296,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง จ.เชียงใหม่
(11.1) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง ตอน 1
จ.เชียงใหม่ 11.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(11.2) สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่ าเมียง ตอน 2
จ.เชียงใหม่ 10.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี จ.ยะลา
(12.1) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1
จ.ยะลา 9.415 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(12.2) สายปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี
ตอน 2 จ.ยะลา 8.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างประเทศ

306,000,000 บาท
152,000,000 บาท
760,000,000
152,000,000
304,000,000
304,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
154,000,000 บาท

770,000,000
154,000,000
308,000,000
308,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
178,000,000 บาท
89,000,000 บาท

445,000,000
89,000,000
178,000,000
178,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
89,000,000 บาท

445,000,000
89,000,000
178,000,000
178,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
37,030,000 บาท
37,030,000 บาท
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8.6.3 โครงการที 3 : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1,288,859,000 บาท
8.6.3.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับโครงสร้างทางให้มคี วามแข็งแรง พร้อมปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและป้ ายจราจร
ให้มองเห็นได้ชดั เจน และเพิมความคล่องตัวของการจราจรบริเวณทางแยก
8.6.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ดําเนินการบริเวณทางแยกบนทางหลวงทัวประเทศ
8.6.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)
7,000,000,000 บาท
8.6.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
7,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,288.8590
1,288.8590
-

รวม
1,288.8590
1,288.8590

8.6.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนทางแยกขนาดใหญ่ทได้
ี รบั
122
57
64
15
การปรับปรุง
( 96 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ทางแยกขนาดใหญ่ทได้
ี รบั การปรับปรุง
100
100
100
100
อย่างมีคุณภาพ
( 79 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
3,422.9900 1,288.8590 1,800.0000
488.1510
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,422.9900 1,288.8590 1,800.0000
488.1510
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,422.9900
-

1,288.8590
-

1,800.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

488.1510
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พแุ ค จ.สระบุรี 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนไชย - สบปราบ จ.ลําปาง 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านเด่น - แม่คาํ และสายทางหลวง
หมายเลข 1209 ตอน บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ และสายทางหลวง
หมายเลข 208 ตอน ท่าพระ - หนองสระพัง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นําสวย - สะพานมิตรภาพทีหนองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่นาเวฬุ
ํ - เขาสมิง จ.ตราด 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่ าเตียน - บ้านสิว จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว และสายทางหลวง
หมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ - วังทอง ตอน 1 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ - วังทอง ตอน 2 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นางรอง - โคกตะแบก จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ตอน 1 จ.นครนายก 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก ตอน 2 จ.นครนายก 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ
(เขตแดนไทย/กัมพูชา ) จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นําดิบ - คุยประดู่ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขีเหล็กหลวง - แม่ทะลาย จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 125 ตอน บ้านสวน - โค้งตานก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลําภู ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง

1,288,859,000 บาท
1,288,859,000
1,288,859,000
1,288,859,000
1,288,859,000
20,000,000
30,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
20,000,000
35,000,000
18,500,000
10,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

19,859,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000
16,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(28) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย
และสายทางหลวงหมายเลข 240 ตอน ทางเลียงเมืองนครพนม
จ.นครพนม 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
ตอน 1 จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บรุ ี - วังนําเขียว จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 324 ตอน หนองขาว - ตลาดเขต จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 346 ตอน สะพานคลองเปรม สะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยาปทุมธานี ตอน 2 จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุง่ สง - กะปาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ จ.สงขลา 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง - ท่าท้อน จ.สงขลา 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง จ.ตรัง 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ ง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจัน - สันกลางใต้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน นําพอง - นําอ้อม จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน หนองแซง - สระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3310 ตอน กระทุม่ ล้ม - พุทธมณฑล จ.นครปฐม 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 3422 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพีน้อง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน มาบปู - เขาน้อย จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 4147 ตอน ลําแก่น - ทับละมุ จ.พังงา 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ - โนนสว่าง ตอน 1 จ.เลย 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู จ.เลย 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สักหลง - ด่านดู่ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

20,000,000
30,000,000
30,000,000
35,000,000
20,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000
30,000,000
11,900,000
15,000,000
20,000,000
16,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
12,500,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

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

(55) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไดตาล - นําสาดเหนือ
และสายทางหลวงหมายเลข 1412 ตอน คอกควายใหญ่ - พนมรอก
จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(56) สายทางหลวงหมายเลข 29 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง
และสายทางหลวงหมายเลข 291 ตอน ทางเลียงเมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(57) สายทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - นําอ้อม
และสายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน หนองแดง - ห้วยไร่
จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

25,000,000 บาท

15,000,000 บาท
21,100,000 บาท
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8.6.4 โครงการที 4 : โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
3,039,809,400 บาท
8.6.4.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งทีมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะโครงข่าย
ถนนในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและบริการระหว่างภาคให้คงอยูใ่ นสภาพทีดีและได้มาตรฐาน
8.6.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงสายหลักเชือมโยงระหว่างภูมภิ าคทัวประเทศ
8.6.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
23,484,716,800 บาท
8.6.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
23,484,716,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. เพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
2. บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,039.8094
392.0000
2,647.8094
-

รวม
3,039.8094
392.0000
2,647.8094

8.6.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีบูรณะแล้วเสร็จ
458.189
295.190
86.889
( 167.774 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : บูรณะได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
100
100
100
100
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
18,876.9074 3,039.8094
784.0000
784.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
18,876.9074 3,039.8094
784.0000
784.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

18,876.9074
-

3,039.8094
-

784.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

784.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
(1) สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรขี นั ธ์ ตอน 3 (LT, RT เป็ นตอน ๆ)
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 32.979 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สายประจวบคีรขี นั ธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 (บางสะพาน - แยกปฐมพร)
(LT, RT เป็ นตอน ๆ) จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 25.569 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สายทางเลียงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) จ.นครสวรรค์ 12.117 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สายนครสวรรค์ - สลกบาตร จ.นครสวรรค์ 20.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
กิจกรรมเพิมประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
(1) สาย บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึน) จ.ชุมพร 34.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,039,809,400 บาท
3,039,809,400
3,039,809,400
3,039,809,400
1,014,257,000
622,257,000

บาท
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บาท
บาท

227,010,000 บาท
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150,199,000
244,965,000
327,411,000
227,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
55,546,000 บาท

653,489,000
113,565,000
168,790,000
315,588,000
55,546,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
172,776,000 บาท

542,043,000
110,000,000
259,267,000
172,776,000

บาท
บาท
บาท
บาท
166,925,000 บาท

589,148,000
120,000,000
302,223,000
166,925,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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156,000,000 บาท

780,000,000
156,000,000
312,000,000
312,000,000
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(2) สายนครราชสีมา - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ.บิง)
จ.นครราชสีมา 15.589 กม.
งบประมาณทังสิน
700,000,000
ปี 2562 ตังงบประมาณ
140,000,000
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
280,000,000
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
280,000,000
(3) สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 14.000 กม.
งบประมาณทังสิน
300,000,000
ปี 2562 ตังงบประมาณ
60,000,000
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
120,000,000
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
120,000,000
(4) สายเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอนสะพานแม่รดิ - บ.แม่สุรนิ
(เป็ นตอน ๆ) จ.แม่ฮ่องสอน 18.000 กม.
งบประมาณทังสิน
180,000,000
ปี 2562 ตังงบประมาณ
36,000,000
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
72,000,000
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
72,000,000
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชือมโยงระหว่างภาค
(1) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถําพรรณรา - ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1.700 กม.
(2) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย จ.สุราษฎร์ธานี 1.500 กม.
(3) ทางหลวงหมายเลข 223 ตอน นาแก - บ้านต้อง จ.นครพนม 2.700 กม.
(4) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง จ.สุโขทัย 2.830 กม.
(5) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถําพรรณรา จ.สุราษฎร์ธานี 0.700 กม.
(6) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองนําเขียว จ.อุตรดิตถ์ 2.600 กม.
(7) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี จ.สุราษฎร์ธานี 3.700 กม.
(8) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน จ.ราชบุรี 1.950 กม.
(9) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 2.600 กม.
(10) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซือ จ.สตูล 1.500 กม.
(11) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค - แยกมะนาวหวาน จ.ลพบุรี 2.100 กม.
(12) ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1
จ.นครสวรรค์ 1.960 กม.
(13) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาวัง - สระพระ จ.เพชรบุรี 3.100 กม.
(14) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1.300 กม.
(15) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน บางเลน - ลําลูกบัว จ.นครปฐม 12.700 กม.
(16) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.สงขลา 0.900 กม.
(17) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ตาคลี - ดอนรังนก จ.นครสวรรค์ 1.790 กม.
(18) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 2.100 กม.
(19) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย จ.พัทลุง 1.800 กม.
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(20) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม จ.กาฬสินธุ ์ 2.500 กม.
(21) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรัก - บือแน ตอน 1 จ.ปัตตานี 4.400 กม.
(22) ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว จ.ชลบุรี 1.360 กม.
(23) ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสยั - สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 2.500 กม.
(24) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - ปูตะ๊ จ.นราธิวาส 1.200 กม.
(25) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ตอน 1 จ.สระบุรี 0.980 กม.
(26) ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม ตอน 1 จ.ยโสธร 2.000 กม.
(27) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร จ.สระบุรี 2.100 กม.
(28) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน โพนางดําออก - ท่าฉนวน จ.ชัยนาท 2.870 กม.
(29) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 2.100 กม.
(30) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1.409 กม.
(31) ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน หนองกระทุม่ - พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.290 กม.
(32) ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน บ้านไร่ - การุง้ - อุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี 1.120 กม.
(33) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี 1.460 กม.
(34) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 1 จ.สมุทรสาคร 1.855 กม.
(35) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตําหรุ - คลองด่าน จ.สมุทรปราการ 2.100 กม.
(36) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ดาวคะนอง - แสมดํา กรุงเทพมหานคร 1.120 กม.
(37) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก จ.นครนายก 2.741 กม.
(38) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ดอนรัก - บือแน ตอน 2 จ.ปัตตานี 5.000 กม.
(39) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน สะปอม - ปาเสมัส จ.นราธิวาส 2.200 กม.
(40) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน คลองกระจัง - ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1.370 กม.
(41) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บ้านโตก - บุง่ นําเต้า จ.เพชรบูรณ์ 2.470 กม.
(42) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย จ.เลย 1.830 กม.
(43) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด จ.นครราชสีมา 3.623 กม.
(44) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน จ.นครราชสีมา 2.700 กม.
(45) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง จ.ปราจีนบุรี 1.000 กม.
(46) ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน สตึก - หัวถนน จ.บุรรี มั ย์ 1.000 กม.
(47) ทางหลวงหมายเลข 207 ตอน บ้านวัด - ประทาย จ.นครราชสีมา 1.200 กม.
(48) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2.700 กม.
(49) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว, หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง 2.850 กม.
(50) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า - คลองท่อม จ.กระบี 2.900 กม.
(51) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ จ.พังงา 2.820 กม.
(52) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแก่น 2.303 กม.
(53) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 2.846 กม.
(54) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 จ.ขอนแก่น 1.120 กม.
(55) ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน นากระแซง - เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 2.450 กม.
(56) ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จอมพระ - เชือเพลิง จ.สุรนิ ทร์ 1.190 กม.
(57) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลํานําชี - บ้านพม่า จ.สุรนิ ทร์ 1.082 กม.
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(58) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ตอน 2
จ.ชุมพร 2.400 กม.
(59) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขืองใน - อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 2.800 กม.
(60) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.ปทุมธานี 8.000 กม.
(61) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก ตอน 2 จ.สมุทรสาคร 3.171 กม.
(62) ทางหลวงหมายเลข 241 ตอน ทางเลียงเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 1.260 กม.
(63) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน คําพอก - มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 2.200 กม.
(64) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง จ.บึงกาฬ 3.150 กม.
(65) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน จ.สกลนคร 2.500 กม.
(66) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นําสวย - สะพานมิตรภาพทีหนองคาย
(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย 2.200 กม.
(67) ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 3.180 กม.
(68) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองนําเขียว - ปางเคาะ จ.แพร่ 5.250 กม.
(69) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้ าย - ร้องกวาง จ.แพร่ 2.625 กม.
(70) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง จ.กําแพงเพชร 2.000 กม.
(71) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชยั - พาน จ.พะเยา 4.130 กม.
(72) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังเจ้า - ตาก จ.ตาก 0.650 กม.
(73) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย จ.พิษณุโลก 3.000 กม.
(74) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่ า - นาอิน จ.พิษณุโลก 4.370 กม.
(75) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านฉาง - มาบตาพุด จ.ระยอง 1.480 กม.
(76) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลําพูน 4.500 กม.
(77) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิว - โพธิทอง จ.จันทบุรี 3.290 กม.
(78) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพทีแม่สอด
(เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา จ.ตาก 2.400 กม.
(79) ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่รดิ จ.เชียงใหม่ 4.600 กม.
(80) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวนป่ า - สะพานพญาวัด จ.น่าน 2.620 กม.
(81) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สันทรายหลวง - บ้านเด่น จ.เชียงราย 0.900 กม.
(82) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ปากท่อ - สระพัง จ.ราชบุรี 1.560 กม.
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

30,000,000 บาท
25,000,000 บาท
30,000,000 บาท
19,500,000
17,000,000
25,000,000
20,000,000
25,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

28,000,000
25,000,000
20,000,000
20,000,000
25,000,000
25,000,000
22,027,000
30,000,000
25,000,000
25,000,000
27,000,000
21,800,000

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

30,000,000
30,000,000
25,000,000
30,000,000
25,000,000
8,252,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

8,252,400 บาท
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8.6.5 โครงการที 5 : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1,132,915,300 บาท
8.6.5.1 วัตถุประสงค์
เพือลดปัญหาการจราจรและลดอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ เพิมความสะดวกในการคมนาคม
ทังทางถนนและทางรถไฟ ลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจากการลดระยะเวลาล่าช้าจากปัญหาจุดตัด รวมทังเป็ นการ
สนับสนุนการขนส่งทางรางของรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง
8.6.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟทัวประเทศ 83 แห่ง
8.6.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
4,905,489,600 บาท
8.6.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,905,489,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างสะพานขา้ มจุดตัดทางรถไฟ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,132.9153
1,132.9153
-

รวม
1,132.9153
1,132.9153

8.6.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
9
6
5
4
(8)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
2,354.6180 1,132.9153
949.9563
468.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,354.6180 1,132.9153
949.9563
468.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,354.6180
-

1,132.9153
-

949.9563
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

468.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สาย อ.นครชัยศรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม)
จ.นครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สายศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สายท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สายท่านําสมุทรสงคราม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ปากท่อ)
จ.ราชบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 (ม่วงค่อม) - ต่อเขตเทศบาล
ตําบลวังม่วง จ.ลพบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) สายทางเลียงเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

1,132,915,300 บาท
1,132,915,300
1,132,915,300
1,132,915,300
1,115,775,700

บาท
บาท
บาท
บาท

69,499,000 บาท
185,861,000
53,000,000
63,362,000
69,499,000

บาท
บาท
บาท
บาท
103,818,000 บาท

261,229,000
67,000,000
90,411,000
103,818,000

บาท
บาท
บาท
บาท
45,968,000 บาท

156,840,000
46,000,000
64,872,000
45,968,000

บาท
บาท
บาท
บาท
74,585,000 บาท

219,900,000
72,000,000
73,315,000
74,585,000

บาท
บาท
บาท
บาท
55,340,000 บาท

159,900,000
60,000,000
44,560,000
55,340,000

บาท
บาท
บาท
บาท
65,470,000 บาท

204,247,000
81,000,000
57,777,000
65,470,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สายทางเลียงเมืองบ้านโป่ ง จ.ราชบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์ (ด้านตะวันตก) จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายทางเข้าเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) สายมะขามสูง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(13) สายดอยติ - ลําพูน จ.ลําพูน 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) สายเขือนเพชร - บางกุฬา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท
318,014,000
70,000,000
140,000,000
108,014,000

บาท
บาท
บาท
บาท
78,756,000 บาท

210,000,000
42,000,000
78,756,000
89,244,000

บาท
บาท
บาท
บาท
72,995,100 บาท

185,114,000
40,000,000
72,995,100
72,118,900

บาท
บาท
บาท
บาท
104,000,000 บาท

260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
71,344,600 บาท

229,924,000
50,000,000
71,344,600
108,579,400

บาท
บาท
บาท
บาท
44,000,000 บาท

220,000,000
44,000,000
88,000,000
88,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
106,000,000 บาท

530,000,000
106,000,000
212,000,000
212,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) สายทางเลียงเมืองห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานขา้ มจุดตัดทางรถไฟ

44,000,000 บาท
220,000,000
44,000,000
88,000,000
88,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
17,139,600 บาท
17,139,600 บาท
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8.6.6 โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
30,813,789,800 บาท
8.6.6.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานทีดีขนึ เพือเพิมประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรทีเพิมสูงขึน ลดอุบตั เิ หตุ
เนืองจากการชนแบบประสานงา แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดอุบตั เิ หตุบริเวณทางร่วมทางแยกบนทางหลวงใน
พืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก เชือมต่อระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพืนทีการขนส่งสินค้าเข้า-ออก
ทีสําคัญของประเทศ สนับสนุนการกระจายความเจริญไปสูภ่ ูมภิ าค รวมทังพัฒนาส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนน
8.6.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทางหลวงแผ่นดินทัวประเทศ
8.6.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
129,501,426,700 บาท
8.6.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
126,498,484,700 บาท
- เงินงบประมาณ
3,002,942,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ
8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
2. ก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
3. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือการก่อสร้างทางหลวง
4. แก้ไขปัญหาการจราจรในพืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
5. เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
6. ก่อสร้างทางหลวงเชือมต่อระบบขนส่ง

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
30,680.9848
12,523.9559
3,506.2053
2,800.0000
3,469.4370
5,866.7940
2,514.5926

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
132.8050
127.2000
5.6050
-

รวม
30,813.7898
12,651.1559
3,511.8103
2,800.0000
3,469.4370
5,866.7940
2,514.5926

8.6.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
338.851
548.326
654.310
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ
17
13
7
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
58,213.1865
31,856.8118 26,105.9353 13,976.9701
0.5000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
57,705.0185
30,813.7898 25,030.2344 13,601.1690
0.2500
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

57,577.4925
127.5260

30,680.9848 24,944.3344 13,578.3690
132.8050
85.9000
22.8000

0.2500
-

248

ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เงินนอกงบประมาณ
- เงินกูต้ ่างประเทศ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561
ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
508.1680
1,043.0220
ล้านบาท
508.1680
1,043.0220

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
แผน
แผน
แผน
1,075.7009
1,075.7009

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

375.8011
375.8011

0.2500
0.2500
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือการก่อสร้างทางหลวง
(1) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวงทัวประเทศ สํานักจัดกรรมสิทธิทีดิน 1 รายการ
(2) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 1 จ.เชียงใหม่ 4 สายทาง
(3) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 2 จ.แพร่ 3 สายทาง
(4) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 3 จ.สกลนคร 2 สายทาง
(5) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 4 จ.ตาก 6 สายทาง
(6) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 5 จ.พิษณุโลก 2 สายทาง
(7) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 6 จ.เพชรบูรณ์ 2 สายทาง
(8) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 7 จ.ขอนแก่น 6 สายทาง
(9) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 8 จ.มหาสารคาม 2 สายทาง
(10) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 9 จ.อุบลราชธานี 4 สายทาง
(11) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 10 จ.นครราชสีมา 8 สายทาง
(12) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 11 จ.ลพบุรี 5 สายทาง
(13) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 12 จ.สุพรรณบุรี 5 สายทาง
(14) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 13 กรุงเทพมหานคร 4 สายทาง
(15) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 14 จ.ชลบุรี 5 สายทาง
(16) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 15 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 7 สายทาง

30,813,789,800 บาท
30,680,984,800
30,680,984,800
30,680,984,800
2,800,000,000
2,800,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

480,000,000 บาท
60,553,000 บาท
112,050,500 บาท
75,220,000 บาท
63,350,000 บาท
1,100,000 บาท
10,525,000 บาท
14,707,000 บาท
10,179,000 บาท
37,385,000 บาท
1,179,628,000 บาท
9,613,000 บาท
4,787,000 บาท
20,030,000 บาท
46,098,000 บาท
27,836,000 บาท
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(17) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 16 จ.นครศรีธรรมราช 5 สายทาง
36,992,000 บาท
(18) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 17 จ.กระบี 5 สายทาง
95,660,500 บาท
(19) ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนทีดินในเขต
การก่อสร้างทางหลวง สํานักงานทางหลวงที 18 จ.สงขลา 5 สายทาง
514,286,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
27,463,989,300 บาท
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
12,147,210,400 บาท
(1) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 2.612 กม.
200,000,000 บาท
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 6.500 กม.
80,000,000 บาท
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว จ.น่าน 1.200 กม.
20,000,000 บาท
(4) สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลียงเมืองลําปาง จ.ลําปาง 2.750 กม.
90,000,000 บาท
(5) สายทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - โรงพยาบาลสันทราย
จ.เชียงใหม่ 1.125 กม.
45,000,000 บาท
(6) สายทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสําราญ - วังสะพุง จ.เลย 4.000 กม.
110,000,000 บาท
(7) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน จ.เลย 4.500 กม.
134,400,000 บาท
(8) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุง่ นําเต้า - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 4.799 กม.
160,600,000 บาท
(9) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี จ.ยโสธร 3.200 กม.
100,000,000 บาท
(10) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์ (ด้านตะวันออก)
จ.สุรนิ ทร์ 5.700 กม.
185,000,000 บาท
(11) สายทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ จ.กาฬสินธุ ์ 3.200 กม.
100,000,000 บาท
(12) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลํานารายณ์ ช่องสําราญ จ.ลพบุรี 3.400 กม.
125,000,000 บาท
(13) สายทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน นําตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี 3.970 กม.
94,000,000 บาท
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา
จ.กาญจนบุรี 3.000 กม.
90,000,000 บาท
(15) สายทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จ.ปทุมธานี 1.700 กม.
96,000,000 บาท
(16) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 3.000 กม.
120,000,000 บาท
(17) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี จ.สุราษฎร์ธานี 2.700 กม.
120,000,000 บาท
(18) สายทางหลวงหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี จ.สงขลา 2.000 กม.
110,000,000 บาท
(19) สายทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์ (ด้านตะวันตก) จ.สุรนิ ทร์ 21.835 กม.
53,282,400 บาท
งบประมาณทังสิน
1,030,391,900 บาท
ปี 2557 - 2559 ตังงบประมาณ
708,179,500 บาท
ปี 2560 ตังงบประมาณ
30,402,000 บาท
ปี 2561 ตังงบประมาณ
238,528,000 บาท
ปี 2562 ตังงบประมาณ
53,282,400 บาท

251

(20) สายทางเลียงเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 21.039 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.ลําพูน 24.350 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(22) สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน 2 กรุงเทพมหานคร
จ.ฉะเชิงเทรา 9.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(23) สาย อ.ตะกัวป่ า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย จ.พังงา 28.030 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) สาย อ.อุทมุ พรพิสยั - ศรีสะเกษ ตอน บ.หนองลุง - ศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 7.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(25) สายแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส
จ.นราธิวาส 13.978 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

456,312,000 บาท
1,790,970,000
697,767,000
172,937,000
454,882,000
456,312,000
9,072,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
557,097,000 บาท

1,474,671,000
221,205,000
40,671,000
655,698,000
557,097,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
208,197,000 บาท

1,049,737,000
160,742,000
158,185,000
522,613,000
208,197,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,018,000 บาท

794,200,000
125,349,000
90,406,000
373,224,000
180,018,000
25,203,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
14,176,000 บาท

150,100,000
64,000,000
71,924,000
14,176,000

บาท
บาท
บาท
บาท

84,972,000 บาท
349,889,000
114,532,000
150,385,000
84,972,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(26) สาย อ.ดอนตูม - ต.ลําลูกบัว จ.นครปฐม 9.076 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(27) สายน่าน - อ.ทุง่ ช้าง ตอน บ.ฝายมูล - อ.ท่าวังผา
และ ตอน อ.เชียงกลาง - อ.ทุง่ ช้าง จ.น่าน 10.262 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(28) สาย อ.ตระการพืชผล - บ.ห้วยยาง ตอน บ.ดอนหมากมาย บ.แสนสบาย จ.อุบลราชธานี 18.425 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(29) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (บ.ท่าพระ) - มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม 18.265 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

63,409,000 บาท
298,400,000
117,063,000
117,928,000
63,409,000

บาท
บาท
บาท
บาท
31,755,000 บาท

249,067,000
118,501,000
98,811,000
31,755,000

บาท
บาท
บาท
บาท
147,785,000 บาท

596,110,000
174,466,000
273,859,000
147,785,000

บาท
บาท
บาท
บาท
236,075,000 บาท

648,050,000
130,000,000
281,975,000
236,075,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(30) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
จ.นครราชสีมา
(30.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
(ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ
ทางหลวงหมายเลข 290) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

905,650,000 บาท

428,126,000 บาท
1,394,800,000
280,000,000
324,414,000
428,126,000
362,260,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(30.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ)
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2068
จ.นครราชสีมา 9.111 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) สายทางเลียงเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 7.025 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(32) สายทางเลียงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่
(32.1) สายทางเลียงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 จ.เชียงใหม่ 7.690 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(32.2) สายทางเลียงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ)
ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 จ.เชียงใหม่ 8.644 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง จ.นครราชสีมา จ.บุรรี มั ย์
(33.1) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 1
จ.นครราชสีมา จ.บุรรี มั ย์ 15.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33.2) สาย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ - อ.พุทไธสง ตอน 2
จ.บุรรี มั ย์ 14.665 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

477,524,000 บาท
991,400,000
152,119,000
333,668,000
477,524,000
28,089,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
84,500,000 บาท

134,900,000 บาท
50,400,000 บาท
84,500,000 บาท
256,418,000 บาท
133,939,000 บาท
288,751,000
73,000,000
133,939,000
81,812,000

บาท
บาท
บาท
บาท
122,479,000 บาท

328,240,000
83,000,000
122,479,000
122,761,000

บาท
บาท
บาท
บาท
471,785,000 บาท
261,785,000 บาท

534,600,000
108,000,000
261,785,000
164,815,000

บาท
บาท
บาท
บาท
210,000,000 บาท

533,000,000
108,000,000
210,000,000
215,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(34) สาย อ.ตระการพืชผล - อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย - อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 29.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(35) สายถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ) จ.ร้อยเอ็ด 13.250 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(36) สายกาฬสินธุ ์ - ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ ์ จ.ร้อยเอ็ด 15.405 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(37) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง จ.น่าน 8.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(38) สาย อ.ตะกัวป่ า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุง่ มะพร้าว
จ.พังงา 10.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(39) สายบุรรี มั ย์ - อ.นางรอง ตอน บ.สระสีเหลียม - บ.โคกสีพฒั นา
จ.บุรรี มั ย์ 16.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 10.569 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

325,953,000 บาท
987,300,000
148,500,000
325,953,000
512,847,000

บาท
บาท
บาท
บาท
101,344,000 บาท

289,700,000
92,000,000
101,344,000
96,356,000

บาท
บาท
บาท
บาท
293,331,000 บาท

538,699,000
108,000,000
293,331,000
137,368,000

บาท
บาท
บาท
บาท
107,489,000 บาท

188,000,000
45,000,000
107,489,000
35,511,000

บาท
บาท
บาท
บาท
195,917,000 บาท

371,700,000
81,000,000
195,917,000
94,783,000

บาท
บาท
บาท
บาท
164,190,000 บาท

302,000,000
60,800,000
164,190,000
77,010,000

บาท
บาท
บาท
บาท
232,700,000 บาท

363,296,000
92,000,000
232,700,000
38,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) สายอุบลราชธานี - อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 7.750 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี
(42.1) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม ตอน 1
จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี 21.530 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42.2) สายแยกบ้านจาน - อ.เดชอุดม ตอน 2
จ.อุบลราชธานี 22.938 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(43) สาย บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่นาสายบุ
ํ
ร)ี
จ.ยะลา 10.850 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(44) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี
(44.1) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ
ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี 6.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(44.2) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ
ตอน 2 จ.ปราจีนบุรี 5.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

95,514,000 บาท
248,000,000
70,000,000
95,514,000
82,486,000

บาท
บาท
บาท
บาท
408,324,000 บาท
201,508,000 บาท

582,635,000
117,000,000
201,508,000
264,127,000

บาท
บาท
บาท
บาท
206,816,000 บาท

600,775,000
121,608,000
206,816,000
272,351,000

บาท
บาท
บาท
บาท
119,632,000 บาท

245,520,000
50,000,000
119,632,000
75,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
515,552,000 บาท
180,563,000 บาท

299,862,000
81,000,000
180,563,000
38,299,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,881,000 บาท

286,169,000
77,400,000
180,881,000
27,888,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(44.3) สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ
ตอน 3 จ.ปราจีนบุรี 6.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

154,108,000 บาท
283,412,000
75,600,000
154,108,000
53,704,000

บาท
บาท
บาท
บาท

(45) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) จ.นครราชสีมา
(45.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 1 จ.นครราชสีมา 8.962 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(45.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 2068 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (ด้านเหนือ)
(รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน 2 จ.นครราชสีมา 14.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) สายกําแพงเพชร - พิจติ ร ตอน บ.ศรีวลิ ยั - บ.ทุง่ รวงทอง
จ.กําแพงเพชร 13.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(47) สายทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
จ.สุราษฎร์ธานี 15.531 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

889,833,000 บาท

446,075,000 บาท
1,405,820,000
229,500,000
446,075,000
730,245,000

บาท
บาท
บาท
บาท

443,758,000 บาท
1,400,999,000
229,500,000
443,758,000
727,741,000

บาท
บาท
บาท
บาท
114,000,000 บาท

570,000,000
114,000,000
228,000,000
228,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(48) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) จ.นครราชสีมา
(48.1) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 1
จ.นครราชสีมา 8.677 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48.2) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 2
จ.นครราชสีมา 8.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(48.3) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 224 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ด้านทิศใต้) ตอน 3
จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี - บ.หนองบัวทอง
จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์
(49.1) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี บ.หนองบัวทอง ตอน 1 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 14.600 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(49.2) สายแยกอินทร์บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรุ ี บ.หนองบัวทอง ตอน 2 จ.สิงห์บรุ ี จ.นครสวรรค์ 13.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

660,000,000 บาท

190,000,000 บาท
950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

190,000,000 บาท
950,000,000
190,000,000
380,000,000
380,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

280,000,000 บาท
1,400,000,000
280,000,000
560,000,000
560,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
460,000,000 บาท
200,000,000 บาท

1,000,000,000
200,000,000
400,000,000
400,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
260,000,000 บาท

1,300,000,000
260,000,000
520,000,000
520,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(50) สาย อ.สีดา - อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 12.201 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(51) สาย อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั - อ.เกษตรวิสยั ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสยั
จ.ร้อยเอ็ด 15.685 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(52) สาย อ.ตะกัวป่ า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก
จ.พังงา 16.156 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(53) สาย อ.ปะคํา - อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ 13.548 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(54) สาย อ.พิมาย - บ.หินดาด จ.นครราชสีมา 28.053 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(55) สายแยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้าอําเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ 4.279 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(56) สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ 17.036 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

116,000,000 บาท
580,000,000
116,000,000
232,000,000
232,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
160,000,000 บาท

800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000 บาท

750,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
96,000,000 บาท

480,000,000
96,000,000
192,000,000
192,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
240,000,000 บาท

1,200,000,000
240,000,000
480,000,000
480,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
46,000,000 บาท

230,000,000
46,000,000
92,000,000
92,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
148,000,000 บาท

740,000,000
148,000,000
296,000,000
296,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(57) สาย บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง
จ.น่าน 8.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(58) สาย บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู จ.ยะลา 5.917 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(59) สายบุรรี มั ย์ - สุรนิ ทร์ ตอน บุรรี มั ย์ - อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ 28.652 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(60) สายท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่ าคลอก - บ.พารา
จ.ภูเก็ต 8.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(61) สายบุรรี มั ย์ - อ.คูเมือง จ.บุรรี มั ย์ 5.050 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(62) สาย อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตนื (เป็ นตอน ๆ)
จ.เชียงใหม่ 30.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(63) สาย ศรีสะเกษ - อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 13.375 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

60,000,000 บาท
300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
54,000,000 บาท

270,000,000
54,000,000
108,000,000
108,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,000,000 บาท

400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,000,000 บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
106,000,000 บาท

530,000,000
106,000,000
212,000,000
212,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(64) สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ชลบุรี - พัทยา
ตอน ต่างระดับบางพระ - ต่างระดับหนองขาม จ.ชลบุรี 21.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับ
ทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่ งเกลือ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลียงเมืองลําปาง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย จ.เลย 2 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลียงเมืองสุรนิ ทร์
(ด้านตะวันออก) จ.สุรนิ ทร์ 3 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน นําตกวังก้านเหลือง - ลํานารายณ์
จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(11) สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ทางเชือมผืนป่ า) จ.ปราจีนบุรี 3.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ
ทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

120,000,000 บาท
600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,506,205,300 บาท
5,283,000 บาท
94,000,000 บาท
40,000,000 บาท
56,000,000 บาท
45,000,000 บาท
41,000,000 บาท
100,000,000 บาท
33,000,000 บาท
65,000,000 บาท
126,000,000 บาท
62,298,000 บาท

1,319,257,000
447,082,000
218,044,000
591,833,000
62,298,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
465,438,000 บาท

968,540,000
174,960,000
166,402,000
124,076,000
465,438,000
37,664,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13) สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (หน้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนนั ทา) (ขาเขา้ ) จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลียงเมืองสุราษฎร์ธานี กับ
ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(15) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ
ทางหลวงหมายเลข 4026 (แยกเข้าสนามบิน) จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิงแวดล้อม สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย
(ทางเชือมผืนป่ า) ก่อสร้างอาคาร 3 ชุด
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับ
ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ทางแยกต่างระดับปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

69,243,000 บาท
199,133,000
40,000,000
89,890,000
69,243,000

บาท
บาท
บาท
บาท
271,981,000 บาท

599,960,000
120,000,000
207,979,000
271,981,000

บาท
บาท
บาท
บาท
157,646,000 บาท

470,800,000
109,350,000
203,804,000
157,646,000

บาท
บาท
บาท
บาท
11,182,300 บาท

30,923,000
8,558,400
11,182,300
11,182,300

บาท
บาท
บาท
บาท
450,000,000 บาท

1,048,132,000
270,000,000
243,585,000
450,000,000
84,547,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

434,800,000
90,000,000
180,000,000
164,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลียงเมืองสุราษฎร์ธานี กับ
ทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุง้ ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดกับ
ทางหลวงหมายเลข 4287 (แยกควนลัง) จ.สงขลา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับ
ทางหลวงหมายเลข 11 (แยกเมโทรหรือแยกภาคเหนือ) จ.ลําปาง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 หนองแค - สระบุรี (ขาออก)
จ.สระบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 ที กม.43 - 44
(ขาเข ้าและขาออก) รวมทางคู่ขนาน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) สะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ
ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

100,000,000 บาท
247,600,000
50,000,000
100,000,000
97,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

448,900,000
90,000,000
180,000,000
178,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
220,800,000 บาท

551,400,000
110,400,000
220,800,000
220,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
79,334,000 บาท

139,600,000
28,000,000
79,334,000
32,266,000

บาท
บาท
บาท
บาท
147,000,000 บาท

336,000,000
70,000,000
147,000,000
119,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
140,000,000 บาท

700,000,000
140,000,000
280,000,000
280,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(25) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ที กม.34 (ขาออก)
(พร้อมทางขนาน) จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(26) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ
ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอูผ่ ง)ึ (พร้อมทางคู่ขนาน)
จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) สะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างสีแยกปฐมพร - บ.เขาบ่อ
จ.ชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) ซ่อมสะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 ที กม.90+000,
กม.104+200 (ขาเขา้ ) จ.สระบุรี 2 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพืนที กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
(1) ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวน
รอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข 345 จ.นนทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

80,000,000 บาท
400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

160,000,000 บาท
800,000,000
160,000,000
320,000,000
320,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
40,000,000 บาท

200,000,000
40,000,000
80,000,000
80,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,000,000 บาท

150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
56,000,000 บาท

280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,469,437,000 บาท
435,893,000 บาท

1,420,104,000
235,952,000
375,822,000
372,437,000
435,893,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) สายแยกทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - ตราด) - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขมุ วิท) จ.สมุทรปราการ 3.050 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เอกชัย กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร
(4.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 3.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4.2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4.3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 จ.สมุทรสาคร 4.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี
(5.1) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 1 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5.2) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 2 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

145,907,000 บาท
379,800,000
94,000,000
145,907,000
139,893,000

บาท
บาท
บาท
บาท
102,440,000 บาท

305,800,000
96,000,000
102,440,000
107,360,000

บาท
บาท
บาท
บาท
849,197,000 บาท
275,950,000 บาท

707,500,000
142,000,000
275,950,000
289,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
299,170,000 บาท

798,555,000
160,000,000
299,170,000
339,385,000

บาท
บาท
บาท
บาท
274,077,000 บาท

794,043,000
160,000,000
274,077,000
359,966,000

บาท
บาท
บาท
บาท
340,000,000 บาท
136,000,000 บาท

680,000,000 บาท
136,000,000 บาท
544,000,000 บาท
120,000,000 บาท
600,000,000 บาท
120,000,000 บาท
480,000,000 บาท
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(5.3) พัฒนาคูนาริ
ํ มถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน 3 กรุงเทพมหานคร
จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม จ.นครปฐม 21.575 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านซ้ายทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(7.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 10.327 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
ด้านขวาทาง จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
(8.1) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 จ.ปทุมธานี 11.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8.2) สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 10.327 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

84,000,000 บาท
420,000,000 บาท
84,000,000 บาท
336,000,000 บาท
196,000,000 บาท
980,000,000
196,000,000
392,000,000
392,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
500,000,000 บาท
246,000,000 บาท

1,230,000,000
246,000,000
492,000,000
492,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
254,000,000 บาท

1,270,000,000
254,000,000
508,000,000
508,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
500,000,000 บาท
246,000,000 บาท

1,230,000,000
246,000,000
492,000,000
492,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
254,000,000 บาท

1,270,000,000
254,000,000
508,000,000
508,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) สายสมุทรสาคร - ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร 6.937 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร 9.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
(1) สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.วังนําเขียว ตอน 3 จ.นครราชสีมา
จ.ปราจีนบุรี 15.509 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน 1
จ.สุรนิ ทร์ จ.ศรีสะเกษ 35.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน 3 จ.น่าน 16.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ผาหมู - บ.ปางยาว
จ.แพร่ จ.น่าน 8.925 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

60,000,000 บาท
300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
340,000,000 บาท

1,700,000,000
340,000,000
680,000,000
680,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,826,544,000 บาท
562,971,000 บาท

1,589,565,000
651,279,000
120,127,000
255,188,000
562,971,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
155,454,000 บาท

1,280,206,000
206,457,000
360,300,000
557,995,000
155,454,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
18,500,000 บาท

559,150,000
92,906,000
133,602,000
314,142,000
18,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
191,750,000 บาท

541,410,000
110,000,000
239,660,000
191,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท

267

(5) สายสุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตว็ดนอก - ต.เกาะตาเลียง
จ.สุโขทัย 5.422 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ 23.638 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ขุนหาญ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 จ.ศรีสะเกษ 31.799 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน จ.ระนอง 17.750 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ปราสาท - อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์
(9.1) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทียม จ.สุรนิ ทร์ 26.443 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

20,107,000 บาท
126,167,000
46,000,000
60,060,000
20,107,000

บาท
บาท
บาท
บาท
441,200,000 บาท

977,050,000
196,000,000
313,898,000
441,200,000
25,952,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
460,844,000 บาท

1,394,149,000
280,000,000
422,884,000
460,844,000
230,421,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
250,095,000 บาท

847,380,000
170,000,000
177,190,000
250,095,000
250,095,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
723,694,000 บาท
361,957,000 บาท

1,094,995,000
220,000,000
332,060,000
361,957,000
180,978,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

268

(9.2) สาย อ.ปราสาท - อ.ขุขนั ธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085
ตอน บ.กระเทียม - อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 25.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตบี หลวง - บ.เป๊ าะ
จ.ลําปาง 14.345 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 - อุบลราชธานี (บ.นําเกลียง)
จ.ศรีสะเกษ 12.815 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม จ.กระบี
(12.1) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
จ.กระบี 10.061 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12.2) สายพังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
จ.กระบี 11.320 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี
(13.1) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา 14.977 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

361,737,000 บาท
1,154,833,000
232,000,000
350,228,000
361,737,000
210,868,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
337,500,000 บาท

674,032,000
135,000,000
337,500,000
201,532,000

บาท
บาท
บาท
บาท
146,373,000 บาท

278,020,000
70,000,000
146,373,000
61,647,000

บาท
บาท
บาท
บาท
305,896,000 บาท
158,205,000 บาท

309,000,000
72,000,000
158,205,000
78,795,000

บาท
บาท
บาท
บาท
147,691,000 บาท

331,000,000
81,000,000
147,691,000
102,309,000

บาท
บาท
บาท
บาท
404,394,000 บาท
202,135,000 บาท

628,760,000
126,000,000
202,135,000
200,417,300
100,207,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(13.2) สาย อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม)
ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.สระบุรี 11.750 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน จ.สกลนคร
(14.1) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 1 จ.สกลนคร 18.500 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(14.2) สาย อ.หนองหาน - อ.พังโคน ตอน 2 จ.สกลนคร 16.182 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(15) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร
(15.1) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 1 จ.ร้อยเอ็ด 25.657 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

202,259,000 บาท
628,997,600
126,000,000
202,259,000
200,493,000
100,245,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
386,639,000 บาท
197,186,000 บาท

1,020,000,000
492,753,000
527,247,000
79,088,000
197,186,000
215,116,800
35,856,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
189,453,000 บาท

980,000,000
473,431,000
506,569,000
75,986,000
189,453,000
206,680,200
34,449,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
415,081,000 บาท
196,224,000 บาท

1,040,000,000
502,416,000
537,584,000
80,638,000
196,224,000
182,778,600
77,943,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15.2) สายร้อยเอ็ด - ยโสธร ตอน 2 จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร 29.400 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) สายสกลนคร - นครพนม จ.สกลนคร จ.นครพนม
(16.1) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 1 จ.สกลนคร 16.436 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16.2) สายสกลนคร - นครพนม ตอน 2 จ.สกลนคร จ.นครพนม
17.524 กม.
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลมุ - บ.ซับตะแบก
จ.เพชรบูรณ์ 9.420 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) สายหนองบัวลําภู - เลย ตอน อ.นาวัง - บ.วังสําราญ
จ.หนองบัวลําภู 11.329 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

218,857,000 บาท
1,160,000,000
560,386,000
599,614,000
89,943,000
218,857,000
203,868,800
86,945,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
274,046,000 บาท
133,874,000 บาท

840,000,000
405,797,000
434,203,000
86,841,000
133,874,000
147,629,000
65,859,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
140,172,000 บาท

880,000,000
425,121,000
454,879,000
90,976,000
140,172,000
154,658,900
69,072,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
92,000,000 บาท

460,000,000
92,000,000
184,000,000
184,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
180,000,000 บาท

900,000,000
180,000,000
360,000,000
360,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(19) สายแยกทางหลวงหมายเลข 2085 - อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 14.590 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยนําอุน่
จ.แพร่ จ.น่าน 16.150 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) สายลํานําพาน - บ.หลุบ จ.กาฬสินธุ ์ 7.867 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) สายชุมพร - ระนอง ตอน 4 จ.ชุมพร จ.ระนอง 32.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 (ด้านใต้)
จ.นครราชสีมา 29.233 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
จ.เชียงราย 14.172 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

120,000,000 บาท
600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
220,000,000 บาท

1,100,000,000
220,000,000
440,000,000
440,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
120,000,000 บาท

600,000,000
120,000,000
240,000,000
240,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,514,592,600 บาท
9,600,000 บาท
494,964,600 บาท

1,310,200,000
234,477,000
176,030,400
404,728,000
494,964,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
288,662,000 บาท

987,935,000
159,267,000
257,150,000
282,856,000
288,662,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
411,056,000 บาท

1,088,088,000
280,000,000
165,814,000
411,056,000
231,218,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแหลม- อ.วังนําเย็น
จ.สระแก้ว 16.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) สายชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) จ.ชุมพร 28.820 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(7.1) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
จ.เชียงราย 16.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7.2) สายเชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
จ.เชียงราย 13.190 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(8) สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.โป่ งนําร้อน - อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี 21.150 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(9) สายนราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ
จ.นราธิวาส 7.139 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

325,740,000 บาท
808,400,000
162,000,000
325,740,000
320,660,000

บาท
บาท
บาท
บาท
215,130,000 บาท

472,451,000
90,000,000
215,130,000
167,321,000

บาท
บาท
บาท
บาท
465,440,000 บาท
245,970,000 บาท

646,359,000
144,000,000
245,970,000
256,389,000

บาท
บาท
บาท
บาท
219,470,000 บาท

680,817,000
144,000,000
219,470,000
224,016,000
93,331,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
230,000,000 บาท

1,150,000,000
230,000,000
460,000,000
460,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
74,000,000 บาท

370,000,000
74,000,000
148,000,000
148,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.3 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 81.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด จํานวน 4 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ค่าสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ระยะทาง 38.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าสํารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับและทางลอด 4 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าสํารวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเทียว
ตามแนวชายฝังทะเลภาคใต้ดา้ นตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4
สาย อ.กะเปอร์ - อ.สุขสําราญ
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

141,000,000 บาท
141,000,000 บาท
72,000,000 บาท
90,000,000 บาท
18,000,000 บาท
72,000,000 บาท
28,000,000 บาท
35,000,000 บาท
7,000,000 บาท
28,000,000 บาท
16,000,000 บาท
80,000,000 บาท
16,000,000 บาท
64,000,000 บาท
7,200,000 บาท
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท

5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท

6,400,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท

6,400,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
235,745,500 บาท
235,745,500 บาท
235,745,500 บาท
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1.1.1.5 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที 2)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(1.1) ค่าว่าจ้างผูต้ รวจสอบจากภายนอก โครงการเงินกู ้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2559
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างบริษทั วิศวกรทีปรึกษาควบคุมงาน โครงการเงินกู ้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 18 ตุลาคม 2559
งบประมาณทังสิน
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน
กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
(1) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการสิงแวดล้อม สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย
(ทางเชือมผืนป่ า) การจัดตังหน่วยลาดตระเวน แผนการประเมินสถานภาพ
และประชากรสัตว์ป่า แผนการติดตามการใช้ประโยชน์ทางเชือมผืนป่ า
ของสัตว์ป่า) จ.นครราชสีมา
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(1) การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
(2) การประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวง
(3) โครงการศึกษาประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างสะพาน
ในเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
(East West Economic Corridor : EW(C)

40,250,000 บาท
40,250,000 บาท
250,000 บาท
250,000 บาท
2,500,000
1,250,000
1,250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

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

293,500,000
141,788,000
151,712,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
31,712,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
132,805,000 บาท
5,605,000 บาท

5,605,000 บาท
127,200,000 บาท
6,000,000 บาท
1,000,000 บาท

6,000,000 บาท
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(4) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอนตาก - แม่สอด ตอน 4
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง ตอน 4
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการก่อสร้างทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304
ตอน อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม
โครงการทางเชือมผืนป่ ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304
สาย อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

5,250,000 บาท
15,000,000
4,500,000
5,250,000
5,250,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,550,000 บาท

13,000,000
3,900,000
4,550,000
4,550,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,200,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,150,000 บาท

9,000,000
2,700,000
3,150,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

4,200,000 บาท
12,000,000
3,600,000
4,200,000
4,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,850,000 บาท
11,000,000
3,300,000
3,850,000
3,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุร)ี กม.93 + 500 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง - อยุธยา) ที กม.75 + 432 จ.ลพบุรี

2,850,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง) ชายทะเล ที กม.4+492 จ.สุราษฎร์ธานี

9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 3008 (แยกพยุหะคีร)ี จ.นครสวรรค์

9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บรุ ี) จ.สิงห์บรุ ี

9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4081 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม) จงแก ที กม.7+168 จ.พัทลุง

9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(15) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนช้างเผือก
(แยกประโดก) จ.นครราชสีมา

9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา

9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท

งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

2,850,000 บาท

2,700,000 บาท

2,700,000 บาท

2,850,000 บาท

2,700,000 บาท

2,700,000 บาท
9,000,000 บาท
6,300,000 บาท
2,700,000 บาท
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(17) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม สะพานลอยข้ามทางรถไฟ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4048 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.76+630) ทะเลน้อย ที กม.25+012 จ.พัทลุง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(18) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา
ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226
จ.นครราชสีมา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(19) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงข่ายทางหลวงเชือมโยง
จุดผ่านแดนทีบ้านหนองเอียน - สตึงบท จ.สระแก้ว
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก (ระยะดําเนินการ) จ.พิษณุโลก
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 118
สายเชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - บ.แม่เจดีย ์ จ.เชียงใหม่
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
สาย บ.นาไคร้ - อ.คําชะอี จ.กาฬสินธุ ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 103
อ.ร้องกวาง - อ.งาว
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

2,850,000 บาท
9,500,000 บาท
6,650,000 บาท
2,850,000 บาท

3,450,000 บาท
11,500,000 บาท
8,050,000 บาท
3,450,000 บาท
3,800,000 บาท
9,500,000
2,850,000
3,800,000
2,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,000,000 บาท

12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,800,000 บาท

12,000,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,200,000 บาท

10,500,000
3,150,000
4,200,000
3,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
7,700,000 บาท

11,000,000 บาท
7,700,000 บาท
3,300,000 บาท
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(24) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการทางเลียงเมืองสกลนคร
(ด้านทิศตะวันออก)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(25) การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการทางเลียงเมืองอํานาจเจริญ
ด้านทิศตะวันตก)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(27) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(28) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างทาง
4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน อ.กบินทร์บรุ ี - อ.ปักธงชัย
(ระยะที 3)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(29) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางเชือมผืนป่ า
มรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บรุ ี - ปักธงชัย
(ระยะที 3)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

7,000,000 บาท
10,000,000 บาท
7,000,000 บาท
3,000,000 บาท
8,050,000 บาท
11,500,000 บาท
8,050,000 บาท
3,450,000 บาท
4,500,000 บาท
15,000,000
4,500,000
6,000,000
4,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,050,000 บาท

13,500,000
4,050,000
5,400,000
4,050,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,900,000 บาท
13,000,000
3,900,000
5,200,000
3,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,750,000 บาท
12,500,000
3,750,000
5,000,000
3,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(30) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงแนวใหม่
เลียงเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1207 (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(31) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด (ระยะที 2)
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,300,000 บาท
11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,300,000 บาท

11,000,000
3,300,000
4,400,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6.7 โครงการที 7 : โครงการพัฒนาทางหลวงเพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

3,486,872,000 บาท

8.6.7.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง สามารถรองรับปริมาณการจราจรทีเพิมสูงขึน อันจะอํานวย
ความสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและช่วยลดอุบตั เิ หตุในการเดินทางให้แก่ผู ้ใช้เส้นทางหลัก
และเส้นทางสายสําคัญ
2. เพือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนผูใ้ ช้เส้นทางและประชาชนผูอ้ าศัย
อยูบ่ ริเวณสองข้างทาง
3. เพือแก้ไขปัญหาโครงข่ายทางหลวงทีเกิดปัญหา ก่อนทีโครงการใหญ่จะสามารถเข้าดําเนินการได้
4. เพือแก้ไขและยกระดับมาตรฐานทางหลวง
5. เพือก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนําบนทางหลวง
8.6.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
โครงข่ายทางหลวงทัวประเทศ เช่น ทางหลวงทีเกิดปัญหาด้านการจราจร ทางหลวงผ่านย่านชุมชน และสะพานหรือ
อาคารระบายนําบนทางหลวง เป็ นต้น
8.6.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
16,192,624,000 บาท
8.6.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
16,192,624,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
2. ยกระดับมาตรฐานและเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํา

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
3,486.8720
1,000.0000
1,500.0000
986.8720

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

รวม
3,486.8720
1,000.0000
1,500.0000
986.8720

8.6.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางและสะพานแล้วเสร็จ
84
419
200
200
( 44 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพตาม
100
100
100
100
มาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
4,705.7520 3,486.8720 4,000.0000 4,000.0000
-
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ล้านบาท
4,705.7520 3,486.8720
ล้านบาท
ล้านบาท
4,705.7520 3,486.8720
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
แผน
แผน
แผน
4,000.0000
4,000.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

4,000.0000
4,000.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาทางหลวงเพือเพิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1367 ตอน สันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน จ.ลําปาง 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลําภู - เขือนอุบลรัตน์ จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร - นาแก จ.สกลนคร 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา จ.หนองคาย 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุม้ ผาง จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนําริน - อุมผาง
้ จ.ตาก 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1068 ตอน คลองคะเชนทร์ - โพธิประทับช้าง จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 115 ตอน บึงบัว - คลองโนน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน พรานกระต่าย - หนองกุลา จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 2385 ตอน นายม - เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย จ.เลย 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2172 ตอน ดอนจิก - อ่างศิลา จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่ าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ - บันไดสามขัน จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 3041 ตอน เขาขาด - หนองแซง - สระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 3303 ตอน บางระจัน - โพทะเล จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(25) สายทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด - ทุง่ มะสังข์ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 3350 ตอน ท่าช้าง - สระบัวกํา จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บนําหนองปลาไหล จ.ระยอง 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 3180 ตอน ท่าแซะ - ท่าเสม็ด จ.ชุมพร 1 แห่ง
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(33) สายทางหลวงหมายเลข 3231 ตอน เด่นมะขาม - บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 3218 ตอน หัวหิน - โป่ งแย้ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 3219 ตอน หนองตะเภา - ห้วยมงคล จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 3176 ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝังตะวันตก จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุง่ สง - ทุง่ ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 4247 ตอน หนองไทร - ยวนสาว จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 4055 ตอน มะนังตายอ - จือมอ จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 4082 ตอน ยะลา - โต๊ะปะเก๊ะ จ.ยะลา 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม จ.สงขลา 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 416 ตอน ฉลุง - ละงู จ.สตูล 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3088 ตอน ราชบุรี - ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิมประสิทธิภาพทางหลวง
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1036 ตอน บ้านฟ่ อน - ศูนย์สร้างทางลําปาง จ.ลําปาง 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - ดงมะดะ จ.เชียงราย 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน พญาเม็งราย - ต้าตลาด จ.เชียงราย 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - นําแวน จ.พะเยา 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2291 ตอน กุฉินารายณ์ - นาคู จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นาน้อย - อากาศอํานวย จ.สกลนคร 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 112 ตอน ทางเลียงเมืองกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 105 ตอน ห้วยบง - แม่สลิดหลวง จ.ตาก 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน ห้วยนําริน - อุมผาง
้ จ.ตาก 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน มะขามสูง - พญาแมน จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1237 ตอน ชาติตระการ - ชํานาญจุย้ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1296 ตอน ท่างาม - โป่ งแค จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีสาํ โรง - ดอนโก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 1246 ตอน หนองกวาง - แสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 1045 ตอน วังสีสูบ - เขือนสิรกิ ติ ิ จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุง่ นําเต้า - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 228 ตอน วังหมืน - หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 1 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ ง ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน แยกศรีเทพ - ซับบอน ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกลุ - ซับสมอทอด ตอน 1 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด จ.เลย 1 แห่ง
(24) สายทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม จ.เลย 1 แห่ง
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(25) สายทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ จ.เลย 1 แห่ง
(26) สายทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(27) สายทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปื อยน้อย จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(28) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คําปิ ง - หนองบัวโคก ตอน 1 จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(29) สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ตอน 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(30) สายทางหลวงหมายเลข 2021 ตอน ดงไร่ - หนองหัวคู ตอน 2 จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(31) สายทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขนั ธ์ - แยกโคกตาล จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(32) สายทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน ลําดวน - สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(33) สายทางหลวงหมายเลข 2081 ตอน ตาฮะ - ลําพังชู จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(34) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(35) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง - ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(36) สายทางหลวงหมายเลข 2262 ตอน สําโรงทาบ - ม่วงหมาก จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(37) สายทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก - โคกสวาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(38) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(39) สายทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน หนองกี - โนนศรีคูณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(40) สายทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หนองต้อ - ตาเมียง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(41) สายทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - บ้านเก่ง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(42) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกษตรชัย - ตาคลี จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(43) สายทางหลวงหมายเลข 3330 ตอน สุขสําราญ - สําโรงชัย จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(44) สายทางหลวงหมายเลข 3420 ตอน ทางเข้าหนองไผ่ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(45) สายทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(46) สายทางหลวงหมายเลข 3017 ตอน แยกนิคมสร้างตนเอง แยกพัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(47) สายทางหลวงหมายเลข 3225 ตอน ดาวเรือง - ถนนวงแหวน
รอบÁมืองสระบุรี จ.สระบุรี 1 แห่ง
(48) สายทางหลวงหมายเลข 3342 ตอน วังขอน - บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(49) สายทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
(50) สายทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน พระประแดง - บางแค กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(51) สายทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข ้ามแม่นาท่
ํ าจีนฝังตะวันตก นาโคก จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(52) สายทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(53) สายทางหลวงหมายเลข 3187 ตอน เขือนเพชร - บางกุฬา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(54) สายทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง จ.สงขลา 1 แห่ง
(55) สายทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากนําเทพา - ธารคีรี จ.สงขลา 1 แห่ง
(56) สายทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 1 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(57) สายทางหลวงหมายเลข 4266 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ตอน 2 จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(58) สายทางหลวงหมายเลข 4285 ตอน ท่ามิหรํา - โคกกอก จ.พัทลุง 1 แห่ง
(59) สายทางหลวงหมายเลข 4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน จ.สตูล 1 แห่ง

20,000,000
35,000,000
25,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
15,000,000
25,000,000
20,000,000
29,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
60,000,000
30,000,000
13,000,000
20,000,000
25,000,000
25,000,000

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

35,000,000 บาท
15,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

35,000,000
24,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
17,000,000
30,000,000
12,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายนํ า
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 80 รายการ (รวม 123 หน่วย)
(2) สายทางหลวงหมายเลข 1214 ตอน นําอ่าง - วังผาชัน จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 2314 ตอน หนองวัวซอ - กุดจับ จ.อุดรธานี 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คําใหญ่ ตอน 2 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คําใหญ่ ตอน 3 จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 219 ตอน หัวถนน - บุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 31 ตอน ดินแดง - งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - นําตกนางรอง จ.นครนายก 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง จ.ชุมพร 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพัง - เขาวัง จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 4157 ตอน ปะเสยะวอ - ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางแยกเข้าเขือนภูมพิ ล จ.ตาก 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ จ.ตาก 1 แห่ง
(15) สายทางหลวงหมายเลข 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(16) สายทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง - ห้วยคล้อ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(17) สายทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(18) สายทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง จ.นนทบุรี 3 แห่ง
(19) สายทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองนําใส จ.ลพบุรี 3 แห่ง
(20) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช - ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง
(21) สายทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง - หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง
(22) สายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา จ.ตรัง 4 แห่ง
(23) สายทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุง่ ใหญ่ จ.กระบี 3 แห่ง

986,872,000 บาท
415,650,000
24,000,000
10,000,000
14,000,000
12,300,000
16,000,000
20,342,000
25,000,000
15,000,000
15,000,000
11,000,000
30,000,000
35,000,000
20,000,000
25,370,000
15,000,000
13,000,000
61,480,000
43,330,000
24,160,000
31,440,000
79,000,000
30,800,000

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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8.6.8 โครงการที 8 : โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

71,500,000 บาท

8.6.8.1 วัตถุประสงค์
จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการร่วมทุนทีเหมาะสมของโครงการตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ในมาตรา
24 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 รวมทังการจัดทําร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
ร่างขอบเขตของโครงการและเงือนไขสําคัญ และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์และ
นําเสนอแนวทางกํากับดูแล การบริหารสัญญา และการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ
8.6.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.6.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
200,000,000 บาท
8.6.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
200,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
71.5000
71.5000

รวม
71.5000
71.5000

8.6.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : โครงการทีศึกษาแล้วเสร็จ
3
2
3
(3)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : เป็ นไปตามมาตรฐานการให้เอกชน
100
100
100
ร่วมลงทุนตามทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
51.5000
71.5000
77.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
51.5000
71.5000
77.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

51.5000
-

71.5000
-

77.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน

71,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน

71,500,000 บาท

(1) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมขุ
ช่วงรังสิต - บางปะอิน
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายธนบุรี - ปากท่อ
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) การจัดเตรียมเอกสารและให้คาํ ปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษก
ด้านตะวันตก
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับ ช่วงศรีนครินทร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

17,500,000 บาท
25,000,000 บาท
7,500,000 บาท
17,500,000 บาท
21,000,000 บาท
30,000,000 บาท
9,000,000 บาท
21,000,000 บาท
13,500,000 บาท
45,000,000 บาท
13,500,000 บาท
31,500,000 บาท

10,500,000 บาท
35,000,000 บาท
10,500,000 บาท
24,500,000 บาท

9,000,000 บาท
30,000,000 บาท
9,000,000 บาท
21,000,000 บาท
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8.6.9 โครงการที 9 : โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย
300,000,000 บาท
8.6.9.1 วัตถุประสงค์
เพือลดความเสียงและความรุนแรงของอุบตั เิ หตุ รวมถึงเพิมความคล่องตัวในการเดินทางบนทางหลวง
โดยการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเป็ นเกาะกลางแบบถาวร
8.6.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
ดําเนินการบนโครงข่ายทางหลวง ทีมีการแบ่งทิศทางการจราจรบนเกาะสี
8.6.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
5,000,000,000 บาท
8.6.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
300.0000
300.0000
-

รวม
300.0000
300.0000

8.6.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนทางหลวงทีได้รบั การปรับปรุง
42
14
48
165
การแบ่งทิศทางการจราจร
( 31 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ทางหลวงทีได้รบั การปรับปรุงการแบ่ง
100
100
100
100
ทิศทางการจราจรอย่างมีคุณภาพ
( 74 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
486.5690
300.0000 1,000.0000 3,213.4310
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
486.5690
300.0000 1,000.0000 3,213.4310
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

486.5690
-

300.0000
-

1,000.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

3,213.4310
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพือความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) สายทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ดอนรังนก - หางนําหนองแขม จ.ชัยนาท 1 แห่ง
(2) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง
ตอน 3 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(3) สายทางหลวงหมายเลข 12 ตอน เข็กน้อย - แยกอนุสาวรียพ์ ่อขุนผาเมือง
ตอน 2 จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(4) สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ประจันตคาม - พระปรง จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
(5) สายทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ท่าควาย - กลางน้อย จ.นครพนม 1 แห่ง
(6) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(7) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(8) สายทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 3 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
(9) สายทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลํานําชี - บ้านพม่า จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
(10) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน ตอน 1 จ.ตาก 1 แห่ง
(11) สายทางหลวงหมายเลข 1090 ตอน แม่สอด - ห้วยนําริน ตอน 2 จ.ตาก 1 แห่ง
(12) สายทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน หนองเหียง - สวนดอก จ.เชียงราย 1 แห่ง
(13) สายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจัน - สันกลางใต้
และสายทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(14) สายทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

300,000,000 บาท
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
15,000,000
35,000,000
20,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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8.6.10 โครงการที 10 : โครงการก่อสร้างขยายทางคูข่ นานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
8.6.10.1 วัตถุประสงค์
เพือแก้ปญั หาจราจรบริเวณจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 338 กับทางหลวงหมายเลข 9
(ถนนวงแหวน ฯ ด้านตะวันตก) และทางหลวงหมายเลข 3310 (ถนนพุทธมณฑลสาย 4)

103,039,200 บาท

8.6.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร นครปฐม
8.6.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
204,444,200 บาท
8.6.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
204,444,200 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
103.0392
103.0392
-

รวม
103.0392
103.0392

8.6.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนสะพานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
2
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : คุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
100
100
100
(-)
รวมทังสิน
ล้านบาท
41.9050
103.0392
59.5000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
41.9050
103.0392
59.5000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

41.9050
-

103.0392
-

59.5000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างขยายทางคู่ขนานลอยฟ้ าถนนบรมราชชนนี
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4
กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

103,039,200 บาท
103,039,200
103,039,200
103,039,200
100,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

100,500,000 บาท
200,000,000
40,000,000
100,500,000
59,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
2,539,200 บาท
2,539,200 บาท
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8.6.11 โครงการที 11 : โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ าหนัก
834,136,400 บาท
8.6.11.1 วัตถุประสงค์
เพือควบคุมนําหนักยานพาหนะบนทางหลวง เป็ นการลดความเสียหายของทางหลวงทีเกิดจากการบรรทุก
นําหนักเกิน ให้ผูข้ บั รถบรรทุกหรือประชาชนผูใ้ ช้เส้นทาง เข้าใช้บริการจอดพักรถแทนการจอดพักรถบนไหล่ทาง
ทังยังเป็ นการช่วยลดอุบตั เิ หตุบนทางหลวงอันเนืองมาจากความเมือยล้าและอ่อนเพลียของผู ้ขับขี
8.6.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
จ.บุรรี มั ย์ จ.ขอนแก่น จ.ชุมพร จ.อุบลราชธานี จ.นครสวรรค์ จ.สุรนิ ทร์ จ.อุดรธานี จ.เพชรบูรณ์ จ.นครพนม
จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นนทุบรุ ี จ.สระบุรี จ.ลําปาง และ จ.ราชบุรุ ี
8.6.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,902,819,700 บาท
8.6.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,902,819,700 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบนําหนัก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
834.1364
834.1364
-

รวม
834.1364
834.1364

8.6.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คัน
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถทีเข้าจอดพักบริเวณ
80,000
85,000
100,000
110,000
จุดจอดพักรถไม่นอ้ ยกว่า
( 49,241 )
คัน
เชิงปริมาณ : ปริมาณรถบรรทุกทีเข้าตรวจสอบนําหนัก
29,000,000 29,500,000 30,500,000 31,500,000
ในสถานีตรวจสอบนําหนักไม่นอ้ ยกว่า
( 14,171,188 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับกุมรถบรรทุกทีมี
0.1
0.1
0.1
0.1
นําหนักเกินทีสถานีตรวจสอบนําหนัก
( 0.007 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : จํานวนอุบตั เิ หตุทเกิ
ี ดจากรถบรรทุก
5
5
5
5
บนเส้นทางทีมีจดุ พักรถบรรทุกลดลง
( 8.33 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
396.1333
834.1364
960.5500
712.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
396.1333
834.1364
960.5500
712.0000
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
- งบลงทุน
ล้านบาท
396.1333
834.1364
960.5500
712.0000
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาจุดจอดพักรถและสถานี ตรวจสอบนํ าหนัก

834,136,400 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิงก่อสร้างอืน
(1) ค่างานปรับปรุงและเพิมศักยภาพของสถานีตรวจสอบนําหนักวังนําเขียว
(ขาเขา้ ) จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน ๆ
(1) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check อยุธยา
ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(2) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check อยุธยา
ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสัน - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(3) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check นนทบุรี
ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางคูวดั จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(4) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check นนทบุรี
ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(5) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check สระบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว จ.สระบุรี 1 แห่ง
(6) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check สระบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(7) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check สระบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3385 ตอน หน้าพระลาน - หนองจาน จ.สระบุรี 1 แห่ง
(8) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ลําปาง
ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอน สําเภาทอง - สันติสุข จ.ลําปาง 1 แห่ง

834,136,400
834,136,400
834,136,400
50,000,000

50,000,000 บาท
784,136,400 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท

(9) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ราชบุรี
ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ที กม. 0+000 - 8+592
จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(10) ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักย่อยสําหรับ Spot Check ราชบุรี
ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอน สามแยกกระจับ - หนองโพ ที กม. 0+000 6+519 จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(11) ค่าก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักด่านชายแดนนครพนม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท
103,976,400 บาท
209,699,700
42,000,000
63,723,300
103,976,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(12) ค่างานปรับปรุงและเพิมศักยภาพของสถานีตรวจสอบนําหนักสีควิ (ขาเข ้า)
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) บุรรี มั ย์
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) ขอนแก่น
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที กม.374+669 375+169 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(15) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) สุรนิ ทร์
ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม - จอมพระ ที กม. 146+108 147+408 จ.สุรนิ ทร์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(16) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(17) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักอุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

60,000,000 บาท
149,650,000
30,000,000
60,000,000
59,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
90,160,000 บาท

226,100,000
45,540,000
90,160,000
90,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท

99,000,000 บาท
247,000,000
49,500,000
99,000,000
98,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
150,000,000
30,000,000
60,000,000
60,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,000,000 บาท

190,000,000
38,000,000
76,000,000
76,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
30,200,000 บาท

151,000,000
30,200,000
60,400,000
60,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(18) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมปรับปรุง
สถานีตรวจสอบนําหนักบรรพตพิสยั (ขาเข ้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานี
ตรวจสอบนําหนักอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นําฆ้อง - อุดรธานี
จ.อุดรธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) ค่าก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานี
ตรวจสอบนําหนักเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน แยกอนุสาวรีย ์
พ่อขุนผาเมือง - นําดุก จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

28,800,000 บาท
144,000,000
28,800,000
57,600,000
57,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

52,000,000 บาท
260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

52,000,000 บาท
260,000,000
52,000,000
104,000,000
104,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.6.12 โครงการที 12 : โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี 2,100,000,000 บาท
ปากท่อ (ถนนพระราม 2)
8.6.12.1 วัตถุประสงค์
เพือระบายการจราจรของทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเชือมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 (วงแหวนตะวันตก) กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 นครปฐม – ชะอํา ในการเดินทาง
สูภ่ าคใต้ของประเทศ รวมทังเสริมสร้างความมันคงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง อันจะรองรับเหตุภยั พิบตั ิ
ของประเทศ
8.6.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
8.6.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
10,500,000,000 บาท
8.6.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
10,500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2,100.0000
2,100.0000
-

รวม
2,100.0000
2,100.0000

8.6.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
10.769
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

2,100.0000

4,200.0000

4,200.0000

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

2,100.0000
2,100.0000
-

4,200.0000
4,200.0000
-

4,200.0000
4,200.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35
สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2)

2,100,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000

(1) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย
กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรสาคร
(1.1) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
กรุงเทพมหานคร 4.250 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.2) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
จ.สมุทรสาคร 4.141 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(1.3) ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ
(ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
จ.สมุทรสาคร 2.378 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

2,100,000,000 บาท

800,000,000 บาท
4,000,000,000
800,000,000
1,600,000,000
1,600,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

800,000,000 บาท
4,000,000,000
800,000,000
1,600,000,000
1,600,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

500,000,000 บาท
2,500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
2,000,000,000 บาท
8.7.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ
90,000,000 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวทางธรรมชาติและการบริการ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศน์ ทียังคงความเป็ นธรรมชาติและสะท้อนความเป็ นอัตลักษณ์ทโดดเด่
ี
นของพืนทีในภาคเหนือ
8.7.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเพชรบูรณ์
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
90,000,000 บาท
8.7.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
90,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
90.0000
90.0000
-

รวม
90.0000
90.0000

8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
4
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
90.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
90.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

90.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ

90,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุง่ นําเต้า - สักหลง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง

90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนื อ
8.7.2.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวมรดกโลกและการบริการ
สร้างจิตสํานึกให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกโลก ให้มคี วามยังยืนอย่างมันคง
8.7.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแพงเพชร
8.7.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

115,000,000 บาท

115,000,000 บาท
115,000,000 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
115.0000
115.0000
-

รวม
115.0000
115.0000

8.7.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
4
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
115.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
115.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

115.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนากลุม่ ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนื อ

115,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นครชุม - นําดิบ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน นําดิบ - คุยประดู่ จ.กําแพงเพชร 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสชั นาลัย - แม่สนิ จ.สุโขทัย 1 แห่ง

115,000,000
115,000,000
115,000,000
115,000,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000
40,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
223,000,000 บาท
ภาคเหนื อ
8.7.3.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวล้านนา กลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ การสืบสานเอกลักษณ์
ประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน ซึงเป็ นทุนทางวัฒนธรรมทีสามารถมาเพิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8.7.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน จังหวัดน่าน
8.7.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

223,000,000 บาท
223,000,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
223.0000
223.0000
-

รวม
223.0000
223.0000

8.7.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
5
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
223.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
223.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

223.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
ภาคเหนื อ

223,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี ตอน 1 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี ตอน 2 จ.ลําพูน 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ปัว - ปางหก จ.น่าน 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย จ.น่าน 1 แห่ง

223,000,000
223,000,000
223,000,000
223,000,000
60,000,000
15,000,000
50,000,000
49,000,000
49,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชือมโยงและมีมาตรฐาน
ทังทางบก และทางอากาศ
8.7.4.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาการคมนาคมขนส่งและความอํานวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุน
8.7.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
8.7.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
134,000,000 บาท
8.7.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
134,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

134,000,000 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
134.0000
134.0000
-

รวม
134.0000
134.0000

8.7.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
4
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
134.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
134.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

134.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชือมโยง
และมีมาตรฐานทังทางบก และทางอากาศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4056 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา
(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรัก จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน - เบตง จ.ยะลา 1 แห่ง

134,000,000 บาท
134,000,000
134,000,000
134,000,000
134,000,000
21,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

40,000,000 บาท
33,000,000 บาท
40,000,000 บาท
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8.7.5 โครงการที 5 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล
36,000,000 บาท
8.7.5.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเมืองปริมณฑล ให้เป็ นเมืองศูนย์กลางบริการธุรกิจและการพาณิ ชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองทีน่าอยู่
8.7.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปทุมธานี
8.7.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

36,000,000 บาท
36,000,000 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
36.0000
36.0000
-

รวม
36.0000
36.0000

8.7.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
1
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
36.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
36.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

36.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล

36,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองบางไผ่ - คลองบางหลวง จ.ปทุมธานี 1 แห่ง

36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.6 โครงการที 6 : โครงการพัฒนาเมือง
8.7.6.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยูส่ าํ หรับคนทุกกลุม่ ในสังคม
8.7.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดกาญจนบุรี
8.7.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
30,000,000 บาท
8.7.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
30,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
30.0000
30.0000
-

รวม
30.0000
30.0000

8.7.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
1
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
30.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
30.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

30.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาเมือง

30,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน แสนตอ - ด่านมะขามเตีย จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.7 โครงการที 7 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
8.7.7.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ตามวิถชี วี ติ
8.7.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดลพบุรี
8.7.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
90,000,000 บาท
8.7.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
90,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

90,000,000 บาท

8.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
90.0000
90.0000
-

รวม
90.0000
90.0000

8.7.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
2
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
90.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
90.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

90.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม

90,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง ตอน 1 จ.ลพบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสําโรง - หนองม่วง ตอน 2 จ.ลพบุรี 1 แห่ง

90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
60,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

312

8.7.8 โครงการที 8 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และนิ เวศน์
8.7.8.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ และอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์
8.7.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี
8.7.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
145,000,000 บาท
8.7.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
145,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

145,000,000 บาท

8.7.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
145.0000
145.0000
-

รวม
145.0000
145.0000

8.7.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
5
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
145.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
145.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

145.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงธรรมชาติและนิ เวศน์

145,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอน แก่งคอย - เขาเพิม จ.สระบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 1 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน 2 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3177 ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสําราญ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง

145,000,000
145,000,000
145,000,000
145,000,000
50,000,000
20,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.9 โครงการที 9 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.7.9.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ทเชืี อมโยงภาคกับพืนทีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบทีสมบูรณ์

260,000,000 บาท

8.7.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
8.7.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
260,000,000 บาท
8.7.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
260,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
260.0000
260.0000
-

รวม
260.0000
260.0000

8.7.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
7
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
260.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
260.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

260.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ

260,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2150 ตอน คง - โนนไทย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกัว - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ลําปลายมาศ - หนองโดนน้อย จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2074 ตอน ลํานํามูล - พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 238 ตอน ทางเลียงเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลําชี - ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

260,000,000
260,000,000
260,000,000
260,000,000
15,000,000
60,000,000
30,000,000
30,000,000
60,000,000
35,000,000
30,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.10 โครงการที 10 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือมโยงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวชันนํ าแห่งใหม่กบั แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง
8.7.10.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาเส้นทางโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
8.7.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา
8.7.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
689,000,000 บาท
8.7.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
689,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

689,000,000 บาท

8.7.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว
2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
689.0000
659.0000
30.0000
-

รวม
689.0000
659.0000
30.0000

8.7.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
23
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
689.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
689.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

689.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชือมโยงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวชันนํ าแห่งใหม่กบั แหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง

689,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3201 ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย จ.ชุมพร 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3253 ตอน บ้านพละ - ปะทิว จ.ชุมพร 1 แห่ง
(3) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวนําเมา - หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี 1 แห่ง
(4) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4204 ตอน ไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี จ.กระบี 1 แห่ง
(5) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกัวป่ า - บางสัก จ.พังงา 1 แห่ง
(6) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา 1 แห่ง
(7) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก จ.กระบี 1 แห่ง
(8) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา จ.กระบี 1 แห่ง
(9) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(10) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(11) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(12) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู ้ - ป่ าตอง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(13) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(14) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 3 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(15) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(16) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 6 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(17) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 4 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(18) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 5 จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(19) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 1 จ.ระนอง 1 แห่ง
(20) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน 2 จ.ระนอง 1 แห่ง
(21) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน เขาค่าย - เขาปี บ จ.ชุมพร 1 แห่ง
(22) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสีกมิ - เขาค่าย จ.ระนอง 1 แห่ง
(23) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง

689,000,000
689,000,000
689,000,000
689,000,000
30,000,000
30,000,000
22,000,000
30,000,000
40,000,000
60,000,000
37,000,000
20,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
15,000,000
20,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
30,000,000

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

318

8.7.11 โครงการที 11 : โครงการยกระดับการท่องเทียวยุคก่อนประวัติศาสตร์
8.7.11.1 วัตถุประสงค์
เพือเพิมศักยภาพและยกระดับการท่องเทียวยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
8.7.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดกาฬสินธุ ์
8.7.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
46,000,000 บาท
8.7.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
46,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

46,000,000 บาท

8.7.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาทางหลวงเพือสนับสนุนการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
46.0000
46.0000
-

รวม
46.0000
46.0000

8.7.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
2
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
46.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
46.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

46.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : ยกระดับการท่องเทียวยุคก่อนประวัติศาสตร์

46,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

46,000,000
46,000,000
46,000,000
46,000,000
25,000,000
21,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7.12 โครงการที 12 : โครงการพัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก
8.7.12.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพือสนับสนุนการเป็ นประตูเชือมโยงการค้าชายแดน
8.7.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
8.7.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
8.7.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
- เงินงบประมาณ

142,000,000 บาท

142,000,000 บาท
142,000,000 บาท

8.7.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาโครงข่ายทางหลวง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
142.0000
142.0000
-

รวม
142.0000
142.0000

8.7.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
2
แล้วเสร็จ
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางหลวงและปรับปรุงสะพาน
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
142.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
142.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

142.0000
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : พัฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

142,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยัง จ.จันทบุรี 1 แห่ง
(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ จ.ตราด 1 แห่ง

142,000,000
142,000,000
142,000,000
142,000,000
100,000,000
42,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

46,335,563,100 บาท
48,089,348,600 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เชือมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ
สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชดําริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน
ภายในปี พ.ศ. 2579
2. พันธกิจ
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพือเชือมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร
การท่องเทียว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยการสร้าง
ทางต่อเชือม (Missing Link) ทางเลียง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)
2. พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์
3. บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มรี ะบบจัดการทางหลวงท้องถินทีถูกต้อง
ได้มาตรฐาน และบุคลากรมีความรูด้ า้ นงานทาง สามารถจัดการวางแผน สํารวจออกแบบ
และซ่อมบํารุงได้
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป - มา ลดปัญหาเรืองฝุ่นละออง
ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
2. ถนนและสะพานของกรมทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา ทําให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป - มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
3. จุดหรือบริเวณเสียงอันตรายได้รบั การปรับปรุงแก้ไข เพือลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุบนถนน
ของกรมทางหลวงชนบท

324

4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. เพิมคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท
บํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยโครงข่าย
เพือการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนครังทีเกิด
อุบตั เิ หตุในโครงข่ายถนนของทางหลวงชนบท
ต่อจํานวนเทียวการเดินทาง

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
46,335.5631
48,089.3486
51,258.4550
55,003.2714
46,335.5631
48,089.3486
51,258.4550
55,003.2714
-

ปี 2565
30,716.3781
30,716.3781
-

ล้านบาท
ล้านบาท

1,402.1395
-

1,409.6398
-

1,492.7971
-

1,580.9438
-

1,674.3792
-

ครัง/
พันล้าน
คัน - กม.

35

34

33

32

31

- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : ค่าดัชนีความเรียบ
ผิวทาง (IRI) เฉลียทัวประเทศน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ

ม./กม.

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จํานวนสายทางทีมี
ค่าดัชนีความเรียบผิวทาง (IRI) ตํากว่า 4.0

ร้อยละ

60

65

70

75

80

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่
พืนทีต่างๆ อย่างทัวถึง เป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้อม และส่งเสริมและสนับสนุ นบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง

ล้านบาท
ล้านบาท

18,811.1439
-

21,602.3385
-

23,787.3306
-

26,694.6839
-

27,587.1369
-

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : โครงข่ายทางหลวง
ชนบทเชือมโยงการขนส่งทางถนน
ได้อย่างเป็ นโครงข่ายภายในปี พ.ศ. 2579

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้บคุ ลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รบั
Continuing Professional Development
(CPD) ด้านช่างจากสภาวิศวกร

คน - วัน

12,680

12,680

12,680

12,680

12,680

ล้านบาท
ล้านบาท

6,264.2683
-

5,571.4761
-

4,692.4478
-

2,952.6517
-

1,454.8620
-

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
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เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
4. เชือมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมังคัง
ของประเทศ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : ค่าเฉลียปริมาณ
การจราจรย้อนหลัง 3 ปี บนโครงข่าย
ทางหลวงชนบทสายหลัก (PCU)
(เฉพาะสายทางไปท่าเรือ, สถานีรถไฟ)
เพิมขึนไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ร้อยละ

10

10

10

10

ล้านบาท
ล้านบาท

19,858.0114
-

19,505.8942
-

21,285.8795
-

23,774.9920
-

ปี 2565

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

1,409,639,800 บาท
21,004,381,500 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

21,004,381,500 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

3,139,365,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีดี
แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุรกั ษ์ ฟื นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

3,020,207,800 บาท
119,157,600 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

22,535,961,900 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว กีฬา และวัฒนธรรม
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

421,654,800
929,708,700
1,199,396,500
1,318,197,900
16,988,299,800
1,677,352,600
1,351,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทาง
ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
2. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
3. โครงการ : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
4. โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจราจร
ในปริมณฑลและภูมภิ าค
5. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(SEZ)
6. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
เพือการท่องเทียว

จํานวน
รายการ
50
50

ปี 2562
1,140.0907
1,140.0907

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
1,341.5965
336.8904
1.8792
1,341.5965
336.8904
1.8792
-

116.8212
116.8212

195.3620
195.3620

230
90
13

10,172.0890
1,613.0879
2,465.0537

9,155.8267
1,436.9876
754.8144

8
37

352.1334
2,730.5010

266.8629
1,599.9858

11

444.8015

590.2400

25

843.4307

1,200.1694

5
5

-

-

-

2,575.2688
629.5420
-

-

-

786.8184

-

-

-

-

-

-

-

729.6084
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ผลผลิต / โครงการ
7. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
เพือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบท
เพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
9. โครงการ : โครงการทางหลวงชนบท
สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่
10. โครงการ : โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
11. โครงการ : โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนในของภาค
รวมทังสิน

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
-

จํานวน
รายการ
22

ปี 2562
228.6018

ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
178.0720
-

14

1,149.4839

2,336.1987

293.8650

-

-

8

275.8295

741.3159

84.2550

-

-

1

25.5900

51.1800

51.1800

-

-

1

43.5756

-

-

285

11,429.0009

10,692.7852

2,912.1592

เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 27 รายการ เป็ นเงิน 787,773,100 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 23 รายการ เป็ นเงิน 352,317,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 78,151,200 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 38,670,000 บาท
แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 154 รายการ เป็ นเงิน 8,521,025,600 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 76 รายการ เป็ นเงิน 1,651,063,400 บาท

1.8792

-
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ)
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : การพัฒนาบุคลากร
ด้านช่างให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (อปท.)
ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การพัฒนา
ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
ได้รบั การบํารุงรักษา
ผลผลิตที 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบท
มีความปลอดภัย
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
ให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
โครงการที 1 : โครงการอํานวย
ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
โครงการที 2 : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่าง
บริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
โครงการที 3 : โครงการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนน
โครงการที 4 : โครงการปรับปรุงทางแยก
และจุดต่อเชือม
โครงการที 5 : โครงการปรับปรุง
เรขาคณิตของทาง
โครงการที 6 : โครงการปรับปรุง
บริเวณย่านชุมชน
4. แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์
ฟื นฟู และป้ องกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเส้นทาง
ผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
1,385.9543
161.1473
1,385.9543
23.6855

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
46,531.7514
9.1440
1.3516
-

รวม
48,089.3486
1,409.6398

-

137.4618

20,857.7757

9.1440

-

21,004.3815

-

13.3240

25.8037

-

-

39.1277

-

124.1378

2,251.1929

9.1440

-

2,384.4747

-

-

16,677.2458

-

-

16,677.2458

-

-

1,903.5333

-

-

1,903.5333

-

-

3,020.2078

-

-

3,020.2078

-

-

1,271.4898

-

-

1,271.4898

-

-

868.8380

-

-

868.8380

-

-

10.0000

-

-

10.0000

-

-

428.2800

-

-

428.2800

-

-

141.0000

-

-

141.0000

-

-

300.6000

-

-

300.6000

-

-

119.1576

-

-

119.1576

-

-

119.1576

-

-

119.1576
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
5. แผนงานบูรณาการขับเคลือน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบท
เพือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเทียว กีฬา และวัฒนธรรม
โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบท
เพือการท่องเทียว
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที 1 : โครงการพัฒนา
ทางหลวงชนบทเพือสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
8. แผนงานบูรณาการขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการพัฒนา
ทางหลวงชนบทเพือขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการพัฒนา
โครงข่ายสะพาน
โครงการที 2 : โครงการยกระดับ
มาตรฐานทาง
โครงการที 3 : โครงการพัฒนาทางหลวง
ชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
โครงการที 4 : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
โครงการที 5 : โครงการแก้ไขปัญหา
จราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค
โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างเพือ
ยกระดับมาตรฐานสะพาน
โครงการที 7 : โครงการปรับปรุง
บริเวณคอขวดไหล่ทาง
โครงการที 8 : โครงการทางหลวงชนบท
สนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
421.6548
-

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
421.6548

-

-

421.6548

-

-

421.6548

-

-

929.7087

-

-

929.7087

-

-

929.7087

-

-

929.7087

-

-

1,199.3965

-

-

1,199.3965

-

-

1,199.3965

-

-

1,199.3965

-

-

1,318.1979

-

-

1,318.1979

-

-

1,318.1979

-

-

1,318.1979

-

-

16,988.2998

-

-

16,988.2998

-

-

1,699.6509

-

-

1,699.6509

-

-

5,701.2890

-

-

5,701.2890

-

-

3,507.6755

-

-

3,507.6755

-

-

1,034.4484
2,873.3010

-

-

1,034.4484
2,873.3010

-

-

598.2050

-

-

598.2050

-

-

798.7105

-

-

798.7105

-

-

775.0195

-

-

775.0195
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนที
ระดับภาค
โครงการที 1 : โครงการพัฒนา
กลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนือ
โครงการที 2 : โครงการพัฒนา
กลุม่ ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนือ
โครงการที 3 : โครงการพัฒนา
กลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนือ

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
1,677.3526
-

งบรายจ่ายอืน
-

รวม
1,677.3526

-

-

79.3500

-

-

79.3500

-

-

43.0000

-

-

43.0000

-

-

234.3810

-

-

234.3810

โครงการที 4 : โครงการพัฒนา
การผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม ้
ภาคตะวันออก

-

-

86.8390

-

-

86.8390

โครงการที 5 : โครงการพัฒนาพืนที
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที 6 : โครงการส่งเสริม
การท่องเทียวชายทะเลนานาชาติ
ภาคตะวันออก

-

-

112.0000

-

-

112.0000

-

-

72.0000

-

-

72.0000

โครงการที 7 : โครงการส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงนิเวศน์
และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก

-

-

56.2670

-

-

56.2670

โครงการที 8 : โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม

-

-

207.5900

-

-

207.5900

โครงการที 9 : โครงการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล
โครงการที 10 : โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการเกษตร
โครงการที 11 : โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเทียว
เชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

-

-

48.1880

-

-

48.1880

-

-

204.3450

-

-

204.3450

-

-

41.0000

-

-

41.0000

โครงการที 12 : โครงการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ใน
พืนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

384.3170

-

-

384.3170

โครงการที 13 : โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนใน
ของภาค

-

-

108.0756

-

-

108.0756
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แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โครงการที 1 : โครงการปรับฐานความคิด
ของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท
เพือสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
โครงการที 2 : โครงการพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

งบบุคลากร
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน
1.3516

รวม
1.3516

-

-

-

-

0.3718

0.3718

-

-

-

-

0.9798

0.9798
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,409,639,800 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2561
1,402.1395

ปี 2562
1,409.6398

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,492.7971
1,580.9438
1,674.3792

1,402.1395
1,379.4177
22.7218
-

1,409.6398
1,385.9543
23.6855
-

1,492.7971
1,469.1116
23.6855
-

แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,580.9438
1,557.2583
23.6855
-

1,674.3792
1,650.6937
23.6855
-
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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) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการทีได้รับเงินเดือนเต็มขัน
(3) ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,409,639,800 บาท
1,385,954,300
982,498,400
718,742,800
263,755,600
403,455,900
23,685,500
23,685,500
4,311,200
567,000
1,218,000
17,589,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
21,004,381,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที 1 : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.)
39,127,700 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือให้บคุ ลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพึงพาตนเองได้ในการพัฒนาปรับปรุงถนน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
13.3240
13.3240

รวมทังสิน
1. การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กบั อปท.

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
25.8037
25.8037
-

รวม
39.1277
39.1277

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : จํานวนบุคลากรทีเข้ารับการฝึ กอบรม
4,840
4,840
4,840
4,840
4,840
( 5,546 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
80
80
80
80
80
ด้านช่างผ่านเกณฑ์การประเมินฝึ กอบรม
( 80 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
41.6850
39.1277
41.7080
44.5480
47.6686
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
41.6850
39.1277
41.7080
44.5480
47.6686
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

13.3240
28.3610
-

13.3240
25.8037
-

13.3240
28.3840
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

13.3240
31.2240
-

13.3240
34.3446
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (อปท.)
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทําฐานข้อมูลและแผนทีโครงข่ายทางหลวง
ในพืนทีจังหวัดนําร่อง

39,127,700 บาท
13,324,000
13,324,000
747,300
11,724,000
168,100
684,600
25,803,700
25,803,700
25,803,700
25,803,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

25,803,700 บาท
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8.2.2 ผลผลิตที 2 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
วัตถุประสงค์ :
เพือเชือมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ทางและสะพานทีมีมาตรฐาน
8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

2,384,474,700 บาท

หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
124.1378
124.1378

รวมทังสิน
1. ยกระดับมาตรฐานทาง
2. พัฒนาสะพานขนาดกลาง
3. อํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบท

งบลงทุน
2,251.1929
1,260.7334
416.0617
574.3978

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
9.1440
9.1440
-

รวม
2,384.4747
1,260.7334
416.0617
707.6796

8.2.2.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
399.931
130.500
152.668
95.203
29.667
( 170.225 )
ม.
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
2,487
2,417
2,658
2,924
3,217
( 304 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
3,202.7299
2,384.4747 2,526.3634 1,626.9393
1,407.1934
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,202.7299
2,384.4747 2,526.3634 1,626.9393
1,407.1934
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

127.8937
3,060.5962
14.2400
-

124.1378
2,251.1929
9.1440
-

124.1378
2,393.0816
9.1440
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

124.1378
1,493.6575
9.1440
-

124.1378
1,273.9116
9.1440
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าเบียประกัน
(6) ค่าธรรมเนียมศาลและชําระหนี
(7) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สนิ
(8) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(9) ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครของกรมทางหลวงชนบท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(11) วัสดุสาํ นักงาน
(12) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว
(14) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,384,474,700 บาท
124,137,800
81,695,200
80,360,800
10,000,000
2,288,300
12,452,500
18,000,000
536,000
1,031,000
4,000,000
10,500,000
2,003,000
3,900,000
4,000,000
3,500,000
1,100,000
2,500,000
2,000,000
2,000,000
550,000
394,800
1,974,000
394,800
394,800
394,800
394,800
394,800

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
939,600 บาท

4,698,000
939,600
939,600
939,600
1,879,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 33 รายการ (รวม 36 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 109 รายการ (รวม 469 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ (ระยะที 1) 1 โครงการ
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 94 รายการ (รวม 94 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 44 รายการ (รวม 78 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 149 รายการ (รวม 150 หน่วย)

42,442,600
24,531,500
4,317,800
5,510,000
3,000,000
5,083,300
2,251,192,900
2,251,192,900
155,328,000
29,556,000
29,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,556,000 บาท
33,090,200 บาท
33,090,200 บาท
14,090,200 บาท
19,000,000 บาท
3,290,000 บาท
3,290,000 บาท
3,290,000 บาท
5,656,800 บาท
5,656,800 บาท
5,656,800 บาท
83,735,000 บาท
83,735,000 บาท
45,035,000 บาท

(2) เครืองทดสอบความทนทานต่อภาวะแวดล้อมของป้ ายจราจร
แบบเร่งภาวะ (Accelerated Weathering Tester)
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา 1 เครือง

9,000,000 บาท

(3) เครืองทดสอบความต้านแรงดึงของเหล็ก แบบ Universal Testing
Machine พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1,000 kN
สํานักงานทางหลวงชนบทที 1 (ปทุมธานี) 1 เครือง

4,500,000 บาท
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(4) เครืองทดสอบความต้านแรงดึงของเหล็ก แบบ Universal Testing
Machine พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1,000 kN
สํานักงานทางหลวงชนบทที 2 (สระบุรี) 1 เครือง

4,500,000 บาท

(5) เครืองทดสอบหาคุณสมบัตขิ องแอสฟัลต์คอนกรีต แบบพลศาสตร์
(Dynamic Universal Testing Machine)
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา 1 เครือง

12,000,000 บาท

(6) เครืองทดสอบการเกิดร่องล้อของแอสฟัลต์คอนกรีต
พร้อมเครืองเตรียมตัวอย่างในการทดสอบแบบอัตโนมัติ
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา 1 เครือง
(7) เครืองบดอัดตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Gyratory Compactor
สํานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา 1 เครือง
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยและสิงก่อสร้างประกอบทีมีราคาต่อหน่วย
ตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทกระบี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

7,000,000 บาท
1,700,000
2,095,864,900
114,912,000
114,912,000

บาท
บาท
บาท
บาท

8,397,000 บาท
10,629,000 บาท
13,658,400 บาท
3,029,400 บาท
10,629,000 บาท
10,692,000 บาท
13,365,000 บาท
2,673,000 บาท
10,692,000 บาท
9,217,000 บาท
11,890,000 บาท
2,673,000 บาท
9,217,000 บาท
11,565,400 บาท
14,594,800 บาท
3,029,400 บาท
11,565,400 บาท
12,117,600 บาท
15,147,000 บาท
3,029,400 บาท
12,117,600 บาท
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(7) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน สํานักงานทางหลวงชนบทที 5
(นครราชสีมา) 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน สํานักงานทางหลวงชนบทที 17 (เชียงราย)
1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,327,000 บาท
13,000,000 บาท
2,673,000 บาท
10,327,000 บาท
10,367,000 บาท
13,040,000 บาท
2,673,000 บาท
10,367,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,400,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(15) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ก่อสร้างอาคารทีพักอาศัย 4 ชัน แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)
(2) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 แห่ง
(3) ก่อสร้างอาคารสํานักงาน แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 แห่ง
(4) ก่อสร้างสถานีตรวจสอบนําหนักยานพาหนะ ถนนสาย ชม.3035
แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านร้อยจันทร์ อ.สันป่ าตอง, หางดง
จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(5) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วมคมนาคมและปรับปรุงพืนที
บริเวณสวนสาธารณะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฝังพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4.759 กม.)
(2) ถนนสายแยก ทช.ชน.5016 - วัดหนองบัว อ.หันคา จ.ชัยนาท 4.920 กม.
(3) ถนนสายเข้าพระมหาธาตุเจดียโ์ ฆสปัญโญศรีพนม (ตอนที 2)
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 2.420 กม.
(4) ถนนสายแยก ทช.นพ.5022 บ.โคกสว่าง - วัดโฆสมังคลาราม
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 4.094 กม.

3,400,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท
3,400,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท
3,400,000 บาท
17,000,000 บาท
3,400,000 บาท
13,600,000 บาท
3,000,000 บาท
15,000,000 บาท
3,000,000 บาท
12,000,000 บาท
164,030,000 บาท
164,030,000 บาท
48,830,000 บาท
12,200,000 บาท
13,000,000 บาท

50,000,000 บาท

40,000,000 บาท
#REF! บาท
107,493,000 บาท
21,045,000 บาท
26,088,000 บาท
26,760,000 บาท
33,600,000 บาท

342

(5) ถนนสายแยก ทช.สต.3007 - บ.เหนือคลอง อ.ละงู จ.สตูล 1.800 กม.
(6) ถนนสายแยก ทช.สน.3054 - บ.ธาตุดุม อ.เมือง จ.สกลนคร 2.850 กม.
(7) ถนนสายทับทิมสยาม 07 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 2.970 กม.
(8) ถนนสาย บ.ภูทรายทอง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3.350 กม.
(9) ถนนสายแยกถนนกสิกรรม - ทล.294 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
3.575 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(10) ถนนสาย บ.โคกไชยวาน - บ.คําเม็ก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
6.475 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ถนนสายเข้าโครงการแปลงปลูกเมล็ดพันธุข์ า้ วพระราชทาน ต.หนองโดน
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรมั ย์ 20.267 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.หนองปลาดุก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
7.578 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) ถนนสายแยก ทล.231 - ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 9.077 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

14,000,000
12,550,000
11,440,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
295,980,000
80,401,000
60,802,000
134,777,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
15,568,800 บาท

30,995,600
7,560,000
7,866,800
15,568,800

บาท
บาท
บาท
บาท
46,750,000 บาท

100,000,000
21,236,000
32,014,000
46,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,458,100 บาท

40,730,000
11,314,000
8,957,900
20,458,100

บาท
บาท
บาท
บาท
116,467,000 บาท

231,880,000
60,600,000
54,813,000
116,467,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(14) ถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 - เมืองสมุทรสงคราม
(ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที 2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 1.975 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(15) ถนนสาย บ.ห้วยส้มป่ อย - บ.ขุนแตะ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 10.250 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สันม่วง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวฒั นา
จ.เชียงใหม่ 7.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทช.นพ.4026 บ.ยอดทดวัด - วัดโฆสมังคลาราม
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.108 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(18) ถนนสายภายใน บ.ทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 4.325 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(19) ถนนสายภายในศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 5.182 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(20) ถนนสายแยก ทล.2199 - บ.หนองยายเกลียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
9.175 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

92,200,800 บาท
197,220,000
53,620,000
51,399,200
92,200,800

บาท
บาท
บาท
บาท
44,987,800 บาท

79,390,000
18,446,000
15,956,200
44,987,800

บาท
บาท
บาท
บาท
53,040,600 บาท

93,600,000
24,052,000
16,507,400
53,040,600

บาท
บาท
บาท
บาท
37,232,400 บาท

51,168,000 บาท
13,935,600 บาท
37,232,400 บาท
41,536,800 บาท
54,766,800 บาท
13,230,000 บาท
41,536,800 บาท
24,373,800 บาท
32,400,000 บาท
8,026,200 บาท
24,373,800 บาท
24,528,800 บาท
32,770,200 บาท
8,241,400 บาท
24,528,800 บาท

344

(21) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.สกูปา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(22) ถนนสาย บ.นิคมกือลอง - สถานีทวนสัญญาณเขาปกโย๊ะ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2.850 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(23) ถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที 3)
อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3.638 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสายทางเขา้ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก,
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 44.584 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(25) ถนนสายแยก ทล.230 - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 1.356 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) ถนนเชิงลาดสะพาน ข้ามห้วยโพนงาม อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
6.528 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) ถนนสาย บ.สุขสวัสดิ - บ.ศรีถาวรพนา อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
8.555 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

17,630,000 บาท
22,040,000 บาท
4,410,000 บาท
17,630,000 บาท
16,581,600 บาท
20,727,000 บาท
4,145,400 บาท
16,581,600 บาท
55,331,000 บาท
185,198,000
51,156,000
55,331,000
78,711,000

บาท
บาท
บาท
บาท
55,458,000 บาท

246,665,000
51,431,100
55,458,000
139,775,900

บาท
บาท
บาท
บาท
24,944,200 บาท

98,468,000
24,696,000
24,944,200
48,827,800

บาท
บาท
บาท
บาท
9,900,000 บาท

49,500,000 บาท
9,900,000 บาท
39,600,000 บาท
10,820,000 บาท
54,100,000 บาท
10,820,000 บาท
43,280,000 บาท
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(28) ถนนสายภายใน บ.ทับทิมสยาม 03 (ตอนที 2 ) อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
10.675 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(29) ถนนสายทางเข้าศูนย์พฒั นาโครงการหลวงเลอตอ (ตอนที 2)
อ.แม่ระมาด จ.ตาก, อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 33.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(30) ถนนสาย บ.ห้วยส้มป่ อย - บ.ขุนแตะ (ตอนที 2) อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ 6.784 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(31) ถนนสายแยก ทล.1265 - บ.สันม่วง (ตอนที 2) อ.กัลยาณิวฒั นา
จ.เชียงใหม่ 3.351 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(32) ถนนสาย บ.นาน้อย - บ.หนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 9.679 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(33) ถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 - บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
19.893 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(34) ถนนสายแยก ทล.1009 - บ.ขุนยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 17.611 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

29,176,000 บาท
145,880,000 บาท
29,176,000 บาท
116,704,000 บาท
70,000,000 บาท
350,000,000 บาท
70,000,000 บาท
280,000,000 บาท
8,600,000 บาท
43,000,000 บาท
8,600,000 บาท
34,400,000 บาท
8,596,000 บาท
42,980,000 บาท
8,596,000 บาท
34,384,000 บาท
14,908,000 บาท
74,540,000 บาท
14,908,000 บาท
59,632,000 บาท
80,000,000 บาท
400,000,000
80,000,000
160,000,000
160,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,488,000 บาท

167,440,000
33,488,000
66,976,000
66,976,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(35) ถนนสายแยก ทล.1266 - บ.แม่กวางใต้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
10.729 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(36) ถนนสาย บ.แม่แฮน้อย - บ.แม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
20.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 80 รายการ (รวม 2,417 หน่วย)
2.1.2.4 ค่าสํารวจออกแบบ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)
2.1.2.5 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)
กิจกรรมพัฒนาสะพานขนาดกลาง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)
2.1.2.6 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบแผนทีฐาน (GIS Basemaps)
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการติดตัง และปรับแก้ขอ้ มูลหมุดหลักฐาน (GPS)
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office
เพือรองรับการทํางานบน Cloud Computing

22,400,000 บาท
112,000,000
22,400,000
44,800,000
44,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
29,690,000 บาท

148,450,000
29,690,000
59,380,000
59,380,000

บาท
บาท
บาท
บาท
405,786,000 บาท
405,786,000 บาท
9,660,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
2,160,000 บาท
2,160,000 บาท
27,268,000 บาท
19,152,300 บาท
19,152,300 บาท
8,115,700 บาท
8,115,700 บาท
96,823,600 บาท
53,550,000 บาท
14,000,000 บาท
16,000,000 บาท
13,550,000 บาท
10,000,000 บาท
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กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย สค.2055 แยก ทล.35 เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) ตอนที 2 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9 บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที 3) อ.บางใหญ่, บางบัวทอง จ.นนทบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย กส.4073 แยก ทล.2367 บ.สีถาน อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุ นการพัฒนาทางหลวงชนบท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีทําการและสิงก่อสร้างประกอบ
ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี องค์กรวิชาการนานาชาติ
2) โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิศวกรรมโยธา
3) ทุนการศึกษาโครงการทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

43,273,600 บาท
7,750,000 บาท
16,200,000 บาท
11,750,000 บาท
2,766,600 บาท
5,916,600
1,474,400
1,675,600
2,766,600

บาท
บาท
บาท
บาท
2,607,000 บาท

7,033,900
1,435,500
2,607,000
2,991,400

บาท
บาท
บาท
บาท
2,200,000 บาท

11,000,000
2,200,000
4,400,000
4,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
92,234,600 บาท
92,234,600 บาท
92,234,600
9,144,000
9,144,000
500,000
500,000
8,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2.3 ผลผลิตที 3 : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
16,677,245,800 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือซ่อมบํารุงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทีได้มคี วามเสียหายให้กลับสูส่ ภาพใช้งานได้ดี หรือซ่อมบํารุง
ในเชิงป้ องกันความเสียหายทีจะเกิดขึน
8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. บํารุงรักษาทางหลวงชนบท
2. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
16,677.2458
16,577.2458
100.0000
-

รวม
16,677.2458
16,577.2458
100.0000

8.2.3.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางโครงข่ายทางหลวงชนบท
47,983
47,960
47,960
47,960
47,960
ทีบํารุงรักษา
( 19,456 )
ม./กม.
เชิงคุณภาพ : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
การบํารุงรักษาให้มคี วามเรียบผิวทางเฉลีย (IRI) ไม่เกิน
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
15,348.8557 16,677.2458 17,658.7728 19,424.6501 21,367.1152
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15,348.8557 16,677.2458 17,658.7728 19,424.6501 21,367.1152
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

15,348.8557
-

16,677.2458 17,658.7728 19,424.6501
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

21,367.1152
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทได้รบั การบํารุงรักษา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 1 คัน
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 6 (ขอนแก่น) 1 คัน
(4) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 คัน
(5) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คัน
(6) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน
(7) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(8) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 15 (อุดรธานี) 1 คัน
(9) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
สํานักงานทางหลวงชนบทที 16 (กาฬสินธุ)์ 1 คัน
(10) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน
(11) รถยนต์ตรวจการณ์ เครืองยนต์ดเี ซล แบบขับเคลือน 2 ล้อ
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน
(12) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
อ่างทอง 1 คัน
(13) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สิงห์บรุ ี 1 คัน
(14) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ตราด 1 คัน
(15) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม 1 คัน

16,677,245,800 บาท
16,677,245,800
16,677,245,800
623,816,000
117,680,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,420,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,280,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
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(16) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์ 1 คัน
(17) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน
(18) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
มหาสารคาม 1 คัน
(19) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุบลราชธานี 1 คัน
(20) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
อุทยั ธานี 1 คัน
(21) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สุโขทัย 1 คัน
(22) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 10
(เชียงใหม่) 1 คัน
(23) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 1 คัน
(24) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
ระนอง 1 คัน
(25) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 12
(สงขลา) 1 คัน
(26) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 1 คัน
(27) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พัทลุง 1 คัน
(28) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
พังงา 1 คัน
(29) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 15
(อุดรธานี) 1 คัน
(30) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สํานักงานทางหลวงชนบทที 17
(เชียงราย) 1 คัน
(31) รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 1 คัน
(32) รถยนต์หมเกราะกั
ุ้
นกระสุนและแรงระเบิด แขวงทางหลวงชนบท
ยะลา 1 คัน
(33) รถยนต์หมเกราะกั
ุ้
นกระสุนและแรงระเบิด แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 1 คัน

1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
1,980,000 บาท
4,419,000 บาท
4,419,000 บาท
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(34) รถยนต์หมเกราะกั
ุ้
นกระสุนและแรงระเบิด แขวงทางหลวงชนบท
นราธิวาส 1 คัน
(35) รถยนต์หมเกราะกั
ุ้
นกระสุนและแรงระเบิด แขวงทางหลวงชนบท
สตูล 1 คัน
(36) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 1 คัน
(37) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 1 คัน
(38) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คัน
(39) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 1 คัน
(40) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขนั ธ์ 1 คัน
(41) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน
(42) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบท
กําแพงเพชร 1 คัน
(43) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 1 คัน
(44) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 คัน
(45) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบท
สุราษฎร์ธานี 1 คัน
(46) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คัน
(47) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทยะลา 1 คัน
(48) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) สํานักงานทางหลวงชนบทที 13
(ฉะเชิงเทรา) 1 คัน
(49) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน
(50) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทพังงา 1 คัน
(51) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 1 คัน
(52) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบทพะเยา 1 คัน
(53) รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 1 คัน
1.1.1.2 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)
(2) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ลพบุรี 1 คัน
(3) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี 1 คัน
(4) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ราชบุรี 1 คัน
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(5) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา 1 คัน
(6) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ขอนแก่น 1 คัน
(7) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
อุบลราชธานี 1 คัน
(8) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครสวรรค์ 1 คัน
(9) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
เพชรบูรณ์ 1 คัน
(10) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ 1 คัน
(11) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ลําปาง 1 คัน
(12) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครศรีธรรมราช 1 คัน
(13) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา 1 คัน
(14) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ปัตตานี 1 คัน
(15) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
สระแก้ว 1 คัน
(16) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
ฉะเชิงเทรา 1 คัน
(17) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
พัทลุง 1 คัน
(18) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
กระบี 1 คัน
(19) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสินธุ ์ 1 คัน
(20) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
เชียงราย 1 คัน
(21) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
กาญจนบุรี 1 คัน
(22) รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง แขวงทางหลวงชนบท
นครปฐม 1 คัน
(23) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 1 (ปทุมธานี) 1 คัน
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(24) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 2 (สระบุรี) 1 คัน
(25) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 3 (ชลบุรี) 1 คัน
(26) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 4 (เพชรบุรี) 1 คัน
(27) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทบุรีรมั ย์ 1 คัน
(28) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 คัน
(29) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(30) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน
(31) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(32) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 คัน
(33) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทพิจติ ร 1 คัน
(34) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน
(35) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทลําปาง 1 คัน
(36) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คัน
(37) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 1 คัน
(38) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(39) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน
(40) รถตักหน้าขุดหลัง แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 1 คัน
(41) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักงานทางหลวงชนบทที 17 (เชียงราย) 1 คัน
(42) รถตักหน้าขุดหลัง สํานักบํารุงทาง 1 คัน
(43) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(44) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 1 คัน
(45) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 1 คัน
(46) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน
(47) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน
(48) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(49) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(50) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 คัน
(51) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 1 คัน
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(52) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน
(53) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 คัน
(54) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา 1 คัน
(55) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(56) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทกระบี 1 คัน
(57) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 1 คัน
(58) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ ์ 1 คัน
(59) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 1 คัน
(60) รถบดแบบผสม (ล้อเหล็ก-ล้อยาง) ขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน
(61) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 1 คัน
(62) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 1 คัน
(63) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทระยอง 1 คัน
(64) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 คัน
(65) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน
(66) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(67) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(68) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 1 คัน
(69) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 1 คัน
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(70) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทลําพูน 1 คัน
(71) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 1 คัน
(72) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(73) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทตรัง 1 คัน
(74) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู 1 คัน
(75) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน
(76) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คัน
(77) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทแพร่ 1 คัน
(78) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน-เมตร
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน
(79) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 1 คัน
(80) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน
(81) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(82) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(83) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 1 คัน
(84) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 คัน
(85) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(86) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 1 คัน
(87) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน
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(88) รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 เมตร
แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน
(89) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 14 (กระบี) 1 ชุด
(90) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 9 (อุตรดิตถ์) 1 ชุด
(91) สะพานเหล็กสําเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 15 (อุดรธานี) 1 ชุด
(92) ส่วนต่อสะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 2 (สระบุรี) 1 ชุด
(93) ส่วนต่อสะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 6 (ขอนแก่น) 1 ชุด
(94) ส่วนต่อสะพานเหล็กสําเร็จรู ป ชนิดถอดประกอบได้
สํานักงานทางหลวงชนบทที 10 (เชียงใหม่) 1 ชุด
1.1.1.3 ครุภณั ฑ์เครืองจักรกล
(1) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 1 คัน
(2) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 1 คัน
(3) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 1 คัน
(4) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บรุ ี 1 คัน
(5) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 1 คัน
(6) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 1 คัน
(7) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 1 คัน
(8) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทเลย 1 คัน
(9) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 1 คัน
(10) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 1 คัน
(11) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 1 คัน
(12) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 1 คัน
(13) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 1 คัน
(14) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 1 คัน
(15) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทชุมพร 1 คัน
(16) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทระนอง 1 คัน
(17) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 1 คัน
(18) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสตูล 1 คัน
(19) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 1 คัน
(20) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทพังงา 1 คัน
(21) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 1 คัน
(22) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 1 คัน
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(23) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทน่าน 1 คัน
(24) รถตัดหญ้า แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 1 คัน
1.1.1.4 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) รถสํารวจสภาพโครงสร้างชันทางด้วยตุม้ นําหนักกระแทก
(Falling Weight Deflectometer) สํานักบํารุงทาง 2 ชุด
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวงชนบท
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1,573 รายการ (รวม 47,391 กม.)
(2) โครงการปรับปรุงผิวทางสะพานพระราม 3 เขตธนบุรี, บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) ถนนสาย นบ.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - อําเภอไทรน้อย
อ.บางบัวทอง, ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1.400 กม.
(4) ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ ตอนที 2 อ.เมือง, บางกรวย
จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(5) ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(6) ถนนสาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวง
หมายเลข 340 อ.บางบัวทอง, ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1.400 กม.
(7) ถนนสาย นบ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1.400 กม.
(8) ถนนสาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง, บางกรวย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(9) ถนนสาย ปท.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านอินอนุสรณ์
อ.ธัญบุร,ี หนองเสือ จ.ปทุมธานี 3.500 กม.
(10) ถนนสาย ปท.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านคลองบางหลวง
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(11) ถนนสาย ปท.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลอง 12
ฝังตะวันออก อ.ธัญบุร,ี หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(12) ถนนสาย ปท.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - เลียบคลอง 13
ฝังตะวันตก อ.ธัญบุร,ี หนองเสือ จ.ปทุมธานี 3.500 กม.
(13) ถนนสาย ปท.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านหนองหมู
(ตอนที 1) อ.ธัญบุร,ี หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
(14) ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บ้านคลองสิบสาม
อ.คลองหลวง, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง
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(15) ถนนสาย ปท.5021 แยกถนนเทศบาลท่าโขลง - บ้านคลองสิบสาม
อ.คลองหลวง, หนองเสือ จ.ปทุมธานี 4.300 กม.
(16) ถนนสาย อย.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองโสน
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3.500 กม.
(17) ถนนสาย อย.1043 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านข้าวงาม
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2.700 กม.
(18) ถนนสาย อย.2022 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านศาลาลอย
อ.ภาชี, ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 3.000 กม.
(19) ถนนสาย อย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3263 - บ้านเกาะ
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 3.100 กม.
(20) ถนนสาย อย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บ้านลําไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(21) ถนนสาย อท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านสาวร้องไห้
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 4.500 กม.
(22) ถนนสาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านม่วงคัน
อ.แสวงหา, โพธิทอง จ.อ่างทอง 2.700 กม.
(23) ถนนสาย ลบ.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านเพนียด
อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 3.900 กม.
(24) ถนนสาย ลบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 3196 - บ้านอ้อย อ.เมือง
จ.ลพบุรี 2.300 กม.
(25) ถนนสาย ลบ.4068 แยกทางหลวงหมายเลข 3017 - บ้านหนองโพธิ
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2.800 กม.
(26) ถนนสาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บ้านโคกกระต่าย
อ.หนองแค, เมือง จ.สระบุรี 3.900 กม.
(27) ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง
อ.มวกเหล็ก, วังม่วง จ.สระบุรี 3.900 กม.
(28) ถนนสาย สบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3016 - บ้านท่าลาน
อ.หนองโดน, บ้านหมอ จ.สระบุรี 3.900 กม.
(29) ถนนสาย สห.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บ้านสวนกล ้วย
อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บรุ ี 2.300 กม.
(30) ถนนสาย จบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านแก่งน้อย
อ.นายายอาม, แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 2.200 กม.
(31) ถนนสาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บ้านตาพลาย
อ.มะขาม, ขลุง จ.จันทบุรี 2.400 กม.
(32) ถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 - บ้านซอยสอง
อ.ท่าใหม่, แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 2.200 กม.
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(33) ถนนสาย จบ.5021 แยกทางหลวงชนบท จบ.4012 - บ้านขุนซ่อง
อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 3.000 กม.
(34) ถนนสาย ชบ.1073 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บ้านหนองกระเสริม
อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(35) ถนนสาย ชบ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - บ้านระเวิง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 3.300 กม.
(36) ถนนสาย ชบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านกระบกคู่
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 3.100 กม.
(37) ถนนสาย ชบ.4090 แยกทางหลวงหมายเลข 3245 - บ้านเขาพริก
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 3.900 กม.
(38) ถนนสาย ตร.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านเขาน้อย อ.เมือง
จ.ตราด 2.300 กม.
(39) ถนนสาย ตร.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านแหลมกลัด
อ.เมือง จ.ตราด 3.100 กม.
(40) ถนนสาย ตร.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 - บ้านทุง่ ไก่ดกั
อ.เมือง จ.ตราด 2.500 กม.
(41) ถนนสาย รย.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 3471 อ.แกลง จ.ระยอง 3.100 กม.
(42) ถนนสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36 - บ้านภูไทร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 2.700 กม.
(43) ถนนสาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาแดง
อ.เมือง, กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 2.200 กม.
(44) ถนนสาย ปข.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองลอย
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 2.200 กม.
(45) ถนนสาย ปข.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านวังกะทะ
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 2.300 กม.
(46) ถนนสาย พบ.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองชุมแสง
อ.ชะอํา, ท่ายาง จ.เพชรบุรี 2.600 กม.
(47) ถนนสาย พบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3177 - บ้านหนองบ่อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 2.500 กม.
(48) ถนนสาย สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - ชะอํา
อ.บ้านแหลม, เมือง, ท่ายาง, ชะอํา จ.เพชรบุรี 1.600 กม.
(49) ถนนสาย กจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก
(ตอนราชบุรี) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3.100 กม.
(50) ถนนสาย รบ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านหนองโก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 1 แห่ง
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14,500,000 บาท
19,500,000 บาท
16,200,000 บาท
19,800,000 บาท
17,500,000 บาท
13,000,000 บาท
14,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,800,000 บาท
11,100,000 บาท
10,300,000 บาท
20,000,000 บาท
18,000,000 บาท
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(51) ถนนสาย รบ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บ้านหนองไผ่
อ.สวนผึง จ.ราชบุรี 2.700 กม.
(52) ถนนสาย รบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3291 - บ้านหนองมะค่า
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2.200 กม.
(53) ถนนสาย มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ้านแอโก๋
อ.ปางมะผ้า, ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 5.900 กม.
(54) ถนนสาย สส.6002 บ้านอัมพวา - บ้านคลองแพงพวย
อ.บางคนที, ดําเนินสะดวก จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(55) ถนนสาย สส.6024 บ้านบางประจันต์ - ชุมชนบางจะเกร็ง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 3.800 กม.
(56) ถนนสาย สค.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 375 - บ้านหนองนกไข่
อ.บ้านแพ้ว, กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 2.500 กม.
(57) ถนนสาย สค.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 - บ้านคลองมะเดือ
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 5.500 กม.
(58) ชย.028 สะพานข้ามแม่นาชี
ํ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(59) ถนนสาย ชย.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านค่าย อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 2.300 กม.
(60) ถนนสาย ชย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2055 - บ้านห้วยกุ่ม
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 2.600 กม.
(61) ถนนสาย ชย.5031 บ้านห้วยคลองนา - บ้านวังตอตัง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ 2.800 กม.
(62) ถนนสาย ชย.5032 แยกทางหลวงหมายเลข 4020 - บ้านหนองปล้อง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 3.900 กม.
(63) ถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านกุดคล้า
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(64) ถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านบะใหญ่
อ.สูงเนิน, วังนําเขียว จ.นครราชสีมา 2.300 กม.
(65) ถนนสาย นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านคําไฮ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 3.500 กม.
(66) ถนนสาย นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านดอน
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 3.700 กม.
(67) ถนนสาย นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข 207 - บ้านไทรงาม
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 3.900 กม.
(68) ถนนสาย นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 - บ้านปะคํา
อ.ด่านขุนทด, พระทองคํา จ.นครราชสีมา 2.000 กม.
(69) ถนนสาย บร.3061 อําเภอสตึก - บ้านโนนจําปา อ.สตึก จ.บุรีรมั ย์
2.500 กม.

17,000,000 บาท
14,000,000 บาท
26,228,000 บาท
15,500,000 บาท
24,000,000 บาท
25,000,000 บาท
35,000,000 บาท
12,558,000 บาท
14,700,000 บาท
16,800,000 บาท
17,850,000 บาท
25,000,000 บาท
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15,000,000 บาท
22,480,000 บาท
23,250,000 บาท
24,750,000 บาท
13,000,000 บาท
21,000,000 บาท
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(70) ถนนสาย บร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2223 - บ้านคูเมือง
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรมั ย์ 2.000 กม.
(71) ถนนสาย บร.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - บ้านห้วยราช
อ.สตึก, ห้วยราช จ.บุรีรมั ย์ 2.500 กม.
(72) ถนนสาย บร.4060 แยกทางหลวงหมายเลข 2074 - บ้านตูมใหญ่
อ.คูเมือง จ.บุรีรมั ย์ 2.500 กม.
(73) ถนนสาย บร.5024 เทศบาลตําบลนาโพธิ - บ้านหนองบัวลอง
อ.นาโพธิ จ.บุรีรมั ย์ 1.500 กม.
(74) ถนนสาย สร.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - อําเภอบัวเชด
อ.สังขะ, บัวเชด จ.สุรินทร์ 2.300 กม.
(75) ถนนสาย สร.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2378 - เมืองสุรินทร์
อ.จอมพระ, เมือง จ.สุรินทร์ 2.300 กม.
(76) ถนนสาย สร.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 - บ้านปราสาท
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 2.400 กม.
(77) ถนนสาย สร.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 บ้านบุอาไร อ.ท่าตูม, จอมพระ จ.สุรินทร์ 2.300 กม.
(78) ถนนสาย ขก.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 229 - บ้านโพธิไชย
อ.มัญจาคีรี, โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น 2.100 กม.
(79) ถนนสาย ขก.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านสีชมพู
อ.ชุมแพ, สีชมพู จ.ขอนแก่น 3.200 กม.
(80) ถนนสาย ขก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2109 - บ้านเขาสวนกวาง
อ.อุบลรัตน์, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 2.100 กม.
(81) ถนนสาย ขก.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 - บ้านคําสมบูรณ์
อ.อุบลรัตน์, เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 1.900 กม.
(82) ถนนสาย มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านเหล่าแดง
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 4.600 กม.
(83) ถนนสาย มค.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บ้านแดงโพง
อ.วาปี ปทุม, นาดูน จ.มหาสารคาม 2.800 กม.
(84) ถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านโนนสะอาด
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 3.900 กม.
(85) ถนนสาย รอ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านโพนทราย
อ.สุวรรณภูม,ิ โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 2.300 กม.
(86) ถนนสาย รอ.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านหัวดง อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
(87) ถนนสาย รอ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านดงบัง
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 4.400 กม.

20,000,000 บาท
17,000,000 บาท
18,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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28,000,000 บาท
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(88) ถนนสาย รอ.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2116 - บ้านหนองฟ้ า
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 3.800 กม.
(89) ถนนสาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บ้านบัวคํา
อ.เชียงขวัญ, โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด 4.400 กม.
(90) ถนนสาย ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านคําเตย
อ.เมือง, ทรายมูล จ.ยโสธร 3.100 กม.
(91) ถนนสาย ยส.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านกุดชุม
อ.ป่ าติว, กุดชุม จ.ยโสธร 2.300 กม.
(92) ถนนสาย ยส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านดงมะหรี
อ.มหาชนะชัย, ค้อวัง จ.ยโสธร 3.100 กม.
(93) ถนนสาย ยส.5028 แยกทางหลวงชนบท ยส.4013 - บ้านทองสัมฤทธิ
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 2.300 กม.
(94) ถนนสาย ศก.2042 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านเขิน
อ.กันทรลักษ์, เบญจลักษ์, นําเกลียง จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม.
(95) ถนนสาย ศก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านจันลม
อ.เมือง, พยุห,์ ไพรบึง, ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม.
(96) ถนนสาย ศก.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 220 - บ้านตะเคียน
อ.วังหิน, ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 2.300 กม.
(97) ถนนสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีไศล
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 3.100 กม.
(98) ถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2083 - บ้านโพธิ
อ.ราษีไศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 3.100 กม.
(99) ถนนสาย อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านไร่สสี ุก
อ.เมือง, เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ 3.100 กม.
(100) ถนนสาย อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - อําเภอพนา
อ.ปทุมราชวงศา, พนา จ.อํานาจเจริญ 3.100 กม.
(101) ถนนสาย อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 221 - บ้านตําแย
อ.หัวตะพาน, ม่วงสามสิบ จ.อํานาจเจริญ 3.100 กม.
(102) ถนนสาย อบ.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านนาเยีย
จ.อุบลราชธานี 2.000 กม.
(103) ถนนสาย อบ.3025 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านห้วยยาง
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1.700 กม.
(104) ถนนสาย นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(105) ถนนสาย อบ.4119 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 - ช่องตาอู
อ.นํายืน จ.อุบลราชธานี 2.800 กม.

24,000,000 บาท
28,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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18,000,000 บาท

363

(106) ถนนสาย กพ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 104 เทศบาลเมืองกําแพงเพชร อ.เมืองตาก, โกสัมพีนคร, เมือง จ.กําแพงเพชร
3.800 กม.
(107) ถนนสาย กพ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1084 - บ้านมาบไผ่
อ.คลองขลุง, บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 2.500 กม.
(108) ถนนสาย กพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 1242 - บ้านปางมะค่า
อ.ปางศิลาทอง, ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 2.200 กม.
(109) ถนนสาย นว.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 1119 - บ้านคลองบอน
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1.900 กม.
(110) ถนนสาย นว.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 1412 บ้านสายลําโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1.800 กม.
(111) ถนนสาย นว.4048 แยกทางหลวงหมายเลข 3004 - บ้านเขาน้อย
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1.800 กม.
(112) ถนนสาย นว.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 1073 - บ้านตาขีด
อ.บรรพตพิสยั จ.นครสวรรค์ 1.900 กม.
(113) ถนนสาย พจ.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านบางไผ่
อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร 2.500 กม.
(114) ถนนสาย พจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 113 - บ้านหนองพยอม
อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร 1 แห่ง
(115) ถนนสาย พจ.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บ้านบางคลาน
อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 2.700 กม.
(116) ถนนสาย พจ.5044 เชือมถนนเทศบาลตําบลโพทะเล - บ้านหนองขอน
อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 2.700 กม.
(117) ถนนสาย อน.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านทองหลาง
อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี 2.000 กม.
(118) ถนนสาย อน.5017 เทศบาลหนองขาหย่าง - บ้านหลุมเข้า
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี 1.900 กม.
(119) ถนนสาย พล.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านดงสมอ
อ.เมือง, พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 2.300 กม.
(120) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือนแควน้อย
อ.วังทอง, วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 3.250 กม.
(121) ถนนสาย พล.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 1104 - บ้านคลองตะเข้
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 2.300 กม.
(122) ถนนสาย พล.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 - บ้านแก่งบัวคํา
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1.900 กม.
(123) ถนนสาย พช.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านเพชรละคร
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม.

24,000,000 บาท
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(124) ถนนสาย พช.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านโคกเจริญ
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม.
(125) ถนนสาย พช.2051 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านซับสมอทอด
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1.900 กม.
(126) ถนนสาย พช.4037 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - นําตกตาดหมอก
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(127) ถนนสาย พช.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 2275 - บ้านท่าด้วง
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 2.500 กม.
(128) สท.002 สะพานไทรย้อย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(129) ถนนสาย สท.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1177 - บ้านห้วยไม้
อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย 2.100 กม.
(130) ถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 107 - บ้านหนองขวาง
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 3.000 กม.
(131) ถนนสาย ชม.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บ้านร้องขุน่
อ.ดอยสะเก็ด, สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 2.500 กม.
(132) ถนนสาย ชม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 1103 บ้านหนองปลาสวาย อ.ฮอด, บ้านโฮ่ง จ.เชียงใหม่ 2.300 กม.
(133) ถนนสาย ชม.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 1001 - บ้านเมืองวะ
อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 2.600 กม.
(134) ถนนสาย ชม.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บ้านแม่ขิ
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3.600 กม.
(135) ถนนสาย ชม.5036 แยกทางหลวงชนบท ชม.3035 - บ้านทุง่ เสียว
อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ 3.510 กม.
(136) ถนนสาย มส.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านต้นงิว
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
(137) ถนนสาย ชพ.024 ถนนเชิงลาดข้ามคลองสวี ต.ทุง่ ระยะ, นาสัก
อ.สวี จ.ชุมพร 2.200 กม.
(138) ถนนสาย นศ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านนางพระยา
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 2.200 กม.
(139) ถนนสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 - บ้านนอกท่า
อ.เมือง, พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 2.700 กม.
(140) ถนนสาย นศ.4083 แยกทางหลวงหมายเลข 4103 บ้านสีแยกวัดโหนด อ.เมือง, ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2.300 กม.
(141) ถนนสาย รน.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - นําตกบกกราย
อ.กระบุรี จ.ระนอง 2.300 กม.
(142) ถนนสาย รน.5011 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บ้านทุง่ ตาพล
อ.ละอุน่ จ.ระนอง 2.300 กม.
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(143) ถนนสาย สฎ.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 44 - ทางหลวง
หมายเลข 4199 อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 2.300 กม.
(144) ถนนสาย นธ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 4060 - บ้านนําวน
อ.ศรีสาคร, จะแนะ จ.นราธิวาส 2.300 กม.
(145) ถนนสาย นธ.5027 แยกทางหลวงชนบท นธ.4013 - บ้านบูเก๊ะซามี
อ.ศรีสาคร, ระแงะ จ.นราธิวาส 2.300 กม.
(146) ถนนสาย ปน.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - บ้านโคกโพธิ
อ.หนองจิก, โคกโพธิ จ.ปัตตานี 2.300 กม.
(147) ถนนสาย ปน.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านปาแด
อ.โคกโพธิ, หนองจิก จ.ปัตตานี 2.300 กม.
(148) ถนนสาย ยล.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - ฝายละแอ
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2.300 กม.
(149) ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4070 - บ้านแอและ
อ.กาบัง จ.ยะลา 2.500 กม.
(150) ถนนสาย ยล.5024 เขตไฟฟ้ าการผลิต - บ้านรัตนกิตติ 1 อ.ธารโต,
บันนังสตา จ.ยะลา 3.100 กม.
(151) ถนนสาย ยล.5039 เลียงเมืองเบตง (มหามงคล) อ.เบตง จ.ยะลา
1 แห่ง
(152) ถนนสาย สข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 43 - เขตเทศบาลสงขลา
อ.เทพา, จะนะ, เมือง จ.สงขลา 1.500 กม.
(153) ถนนสาย สข.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านทุง่ หวัง
อ.เมือง, หาดใหญ่ จ.สงขลา 2.200 กม.
(154) ถนนสาย สข.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านแขยง อ.เมือง
จ.สงขลา 1.650 กม.
(155) ถนนสาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บ้านโคกม่วง
อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 2.000 กม.
(156) ถนนสาย สต.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านลาหงา
อ.ละงู จ.สตูล 2.300 กม.
(157) ถนนสาย สต.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4137 - บ้านปากคอก
อ.ควนกาหลง, มะนัง จ.สตูล 2.300 กม.
(158) ถนนสาย สต.5025 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 - บ้านเหนือคลอง
อ.ละงู, มะนัง, ควนกาหลง จ.สตูล 2.300 กม.
(159) ถนนสาย ฉช.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - อําเภอท่าตะเกียบ
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2.500 กม.
(160) ถนนสาย ฉช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 3259 - บ้านหนองขาหยัง
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2.500 กม.
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(161) ถนนสาย นย.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านชุมพล
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(162) ถนนสาย นย.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านคลองหกวา
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง
(163) ถนนสาย ปจ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านพระอาจารย์
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 3.100 กม.
(164) ถนนสาย ปจ.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 3347 - บ้านโคกปี บ
อ.บ้านสร้าง, ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 2.300 กม.
(165) ถนนสาย สก.3087 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม
อ.เขาฉกรรจ์, วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 4.600 กม.
(166) ถนนสาย สก.5005 แยกทางหลวงชนบท สก.2004 - บ้านเขาจาน
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 3.500 กม.
(167) ถนนสาย กบ.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านกอตง
อ.อ่าวลึก, เขาพนม จ.กระบี 3.200 กม.
(168) ถนนสาย กบ.4021 แยกทางหลวงหมายเลข 4038 - บ้านทับไทร
อ.คลองท่อม จ.กระบี 3.700 กม.
(169) ถนนสาย ตง.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฉาง อ.วังวิเศษ
จ.ตรัง 3.500 กม.
(170) ถนนสาย ตง.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาวิเศษ
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 2.300 กม.
(171) ถนนสาย ตง.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บ้านพรุโต๊ะปุก
อ.ปะเหลียน, ย่านตาขาว จ.ตรัง 3.000 กม.
(172) ถนนสาย ตง.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4264 - บ้านย่านตาขาว
อ. ย่านตาขาว จ.ตรัง 2.700 กม.
(173) ถนนสาย พท.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 4164 - บ้านควนนายพุฒ
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 2.000 กม.
(174) ถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อ.ควนขนุน, ระโนด จ.พัทลุง 2.500 กม.
(175) ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บ้านโนนแก้ว
(ตอนบึงกาฬ) อ.โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 2.800 กม.
(176) ถนนสาย บก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านใหม่พฒั นา
อ.เมือง, ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ 2.300 กม.
(177) ถนนสาย บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองขาม
อ.เมือง, โซ่พสิ ยั จ.บึงกาฬ 2.300 กม.
(178) ถนนสาย บก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 บ้านหนองตีนเผือก อ.เซกา จ.บึงกาฬ 2.300 กม.
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(179) ถนนสาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - นําตกถําพระ
อ.บึงโขงหลง, เซกา จ.บึงกาฬ 2.800 กม.
(180) ถนนสาย นค.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านเหล่าโพธิศรี
อ.เมือง, โพนพิสยั จ.หนองคาย 2.200 กม.
(181) ถนนสาย นค.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านตูม
(ตอนหนองคาย) อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 3.200 กม.
(182) ถนนสาย นค.3043 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองบัวเงิน
อ.โพนพิสยั , เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย 3.200 กม.
(183) ถนนสาย นค.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2267 - บ้านโนนแก้ว
(ตอนหนองคาย) อ.เฝ้ าไร่ จ.หนองคาย 3.500 กม.
(184) ถนนสาย นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บ้านโนนสัง
อ.ศรีบญ
ุ เรือง, โนนสัง จ.หนองบัวลําภู 2.900 กม.
(185) ถนนสาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บ้านสร้างเสียน
อ.เมือง, ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 2.300 กม.
(186) ถนนสาย นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 บ้านหนองบัวคําแสน อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู 2.300 กม.
(187) ถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 - บ้านนําโสม
อ.นําโสม จ.อุดรธานี 2.500 กม.
(188) ถนนสาย อด.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 2312 - บ้านโนนอุดม
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 1.700 กม.
(189) ถนนสาย อด.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านอ้อมกอ
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 3.100 กม.
(190) ถนนสาย อด.2049 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านสามพร้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี 3.500 กม.
(191) ถนนสาย อด.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2096 - บ้านสร้างคอม
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 3.900 กม.
(192) ถนนสาย กส.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านดงเมือง
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์ 1.900 กม.
(193) ถนนสาย กส.2025 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - อําเภอห้วยเม็ก
อ.ยางตลาด, ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ ์ 1.900 กม.
(194) ถนนสาย กส.4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2336 - บ้านหนองแคน
อ.นามน, ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ์ 1.900 กม.
(195) ถนนสาย กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 - บ้านหนองสามขา
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ์ 2.100 กม.
(196) ถนนสาย กส.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2253 - บ้านคําไฮ
อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ ์ 1.900 กม.

12,400,000 บาท
14,350,000 บาท
20,500,000 บาท
20,500,000 บาท
22,550,000 บาท
18,500,000 บาท
14,800,000 บาท
14,500,000 บาท
15,750,000 บาท
11,080,000 บาท
20,000,000 บาท
22,490,000 บาท
25,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,500,000 บาท
12,000,000 บาท

368

(197) ถนนสาย นพ.2010 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านขามเฒ่า
อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม 1.800 กม.
(198) ถนนสาย นพ.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองยาว
อ.ธาตุพนม, เมือง จ.นครพนม 2.300 กม.
(199) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บ้านหมูมน่
อ.ศรีสงคราม, บ้านแพง จ.นครพนม 2.000 กม.
(200) ถนนสาย นพ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2390 - บ้านหมูมน่
อ.ศรีสงคราม, บ้านแพง จ.นครพนม 2.100 กม.
(201) ถนนสาย นพ.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 - บ้านดอนถ่อน
อ.โพนสวรรค์, ศรีสงคราม จ.นครพนม 2.200 กม.
(202) ถนนสาย นพ.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 2185 - บ้านสามผง
อ.นาหว้า, ศรีสงคราม จ.นครพนม 1.800 กม.
(203) ถนนสาย นพ.5037 แยกทางหลวงชนบท นพ.3004 - บ้านหนองสิม
อ.นาทม, บึงโขงหลง จ.นครพนม 1.800 กม.
(204) ถนนสาย สน.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านคําบิด
อ.สว่างแดนดิน, ส่องดาว, วาริชภูมิ จ.สกลนคร 3.100 กม.
(205) ถนนสาย สน.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านดอนปอ
อ.คําตากล้า, อากาศอํานวย จ.สกลนคร 2.300 กม.
(206) ถนนสาย สน.3054 แยกทางหลวงหมายเลข 223 - บ้านด่านม่วงคํา
อ.เมือง, โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 2.300 กม.
(207) ถนนสาย สน.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 2091 - บ้านหนองกวัง
อ.บ้านม่วง, วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.800 กม.
(208) ถนนสาย ชร.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านร้องหลอด
อ.พาน จ.เชียงราย 2.300 กม.
(209) ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บ้านใหม่หมอกจ๋าม
อ.แม่สรวย, เมือง จ.เชียงราย 4.400 กม.
(210) ถนนสาย ชร.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1016 - บ้านแม่มะ
อ.แม่จนั , เชียงแสน จ.เชียงราย 2.500 กม.
(211) ถนนสาย ชร.4049 แยกทางหลวงหมายเลข 1098 - บ้านป่ าตึง
อ.ดอยหลวง, เชียงแสน จ.เชียงราย 2.500 กม.
(212) ถนนสาย ชร.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 1234 - บ้านหัวแม่คาํ
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 3.900 กม.
(213) ถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 - บ้านสบขุน่
อ.ท่าวังผา จ.น่าน 2.300 กม.
(214) ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บ้านใหม่
อ.เชียงคํา จ.พะเยา 2.300 กม.

11,700,000 บาท
14,900,000 บาท
12,700,000 บาท
13,600,000 บาท
14,300,000 บาท
11,900,000 บาท
11,700,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
14,850,000 บาท
28,000,000 บาท
15,750,000 บาท
16,200,000 บาท
25,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,600,000 บาท
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(215) ถนนสาย พร.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 103 แยกทางหลวงชนบท พร.3023 อ.สอง จ.แพร่ 2.000 กม.
(216) ถนนสาย พร.3033 แยกทางหลวงหมายเลข 103 แยกทางหลวงหมายเลข 101 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2.400 กม.
(217) ถนนสาย กจ.3097 แยกทางหลวงหมายเลข 323 - บ้านหนองรี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.300 กม.
(218) ถนนสาย กจ.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 3342 บ้านหนองงูเหลือม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1.900 กม.
(219) ถนนสาย กจ.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 3081 - บ้านดอนเจดีย ์
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.000 กม.
(220) ถนนสาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199 - บ้านท่าลําใย
อ.ศรีสวัสดิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(221) ถนนสาย กจ.4088 แยกทางหลวงหมายเลข 3272 - บ้านอีต่อง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(222) ถนนสาย กจ.6067 บ้านถํา - บ้านไผ่สามเกาะ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง
(223) ถนนสาย นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลายา
อ.บางเลน จ.นครปฐม 1.700 กม.
(224) ถนนสาย สพ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านโค้งบ่อแร่
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 3.100 กม.
(225) ถนนสาย สพ.6098 บ้านหน่อสุวรรณ - บ้านลาดตาล อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 2.300 กม.
(226) ถนนสาย สพ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3040 - บ้านโป่ งกูป
อ.สองพีน้อง จ.สุพรรณบุรี 2.800 กม.
(227) ถนนสาย สพ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 3488 - บ้านทุง่ หนองแก้ว
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 3.100 กม.
(228) ถนนสาย นว.3102 แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านเนิน
อ.เก้าเลียว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(229) ถนนสาย มส.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 1263 - บ้านแม่จา๋
อ.ขุนยวม, เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 10.800 กม.
(230) ถนนสาย มค.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 208 - บ้านหนองผือ
อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
(231) ถนนสาย มห.5004 แยกทางหลวงชนบท มห.3003 บ้านนิคมทหารผ่านศึก อ.เมือง, หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 1.600 กม.
(232) ถนนสาย อบ.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2171 - บ้านโนนสวรรค์
อ.นํายืน, นําขุน่ จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท
24,200,000 บาท
14,500,000 บาท
12,500,000 บาท
14,500,000 บาท
20,000,000 บาท
14,500,000 บาท
15,500,000 บาท
19,880,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
18,000,000 บาท
20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,887,000 บาท
19,060,000 บาท
16,200,000 บาท
11,340,000 บาท
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(233) ถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 - บ้านรักไทย
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 12.700 กม.
(234) ถนนสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแปน
อ.ยางตลาด, ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์ 1 แห่ง
(235) ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคํา
อ.นาแก, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม 1 แห่ง
(236) ถนนสาย สน.2027 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร สาย ก2 (เสรีไทย)
อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(237) ถนนสาย สน.2029 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร สาย ก3 (สกลทวาปี )
อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(238) ถนนสาย สน.4063 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บ้านนาน้อย
อ.อากาศอํานวย, นาหว้า จ.สกลนคร 1 แห่ง
(239) ถนนสาย สน.4069 แยกทางหลวงหมายเลข 2094 - บ้านขัวก่าย
อ.อากาศอํานวย, วานรนิวาส จ.สกลนคร 2 แห่ง
(240) ถนนสาย สน.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านน้อยจอมศรี
อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง
(241) ถนนสาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนนจําปาทอง
อ.เมือง, เซกา, บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 2.400 กม.
(242) ถนนสาย สน.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 222 - บ้านเจริญศิลป์
อ.วานรนิวาส, เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 2 แห่ง
(243) ถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโคกหินกอง
อ.นิคมคําสร้อย, หนองสูง จ.มุกดาหาร 3.700 กม.
(244) ถนนสาย สพ.4056 แยกทางหลวงหมายเลข 3032 - บ้านสามโก้
อ.เดิมบางนางบวช, สามชุก, ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 2.300 กม.
(245) ถนนสาย สห.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านสําโรง
อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(246) ถนนสาย รย.1035 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1 แห่ง
(247) ถนนสาย สพ.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านสุด
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง
(248) ถนนสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 - บ้านเขือนหก
อ.พระพรหม, ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(249) ถนนสาย นศ.4045 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านบางหญ้า
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(250) ถนนสาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านท่าเสม็ด
อ.หัวไทร, ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

18,792,000 บาท
25,000,000 บาท
12,000,000 บาท
14,550,000 บาท
10,950,000 บาท
11,800,000 บาท
10,380,000 บาท
10,130,000 บาท
20,000,000 บาท
14,050,000 บาท
16,400,000 บาท
19,000,000 บาท
14,710,000 บาท
15,000,000 บาท
21,260,000 บาท
15,000,000 บาท
18,240,000 บาท
15,000,000 บาท
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(251) ถนนสาย ปน.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านท่ายาลอ
อ.เมือง, หนองจิก จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(252) ถนนสาย นธ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4057 - บ้านบูเก๊ะตา
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 แห่ง
(254) ถนนสาย มห.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองสูง
อ.นิคมคําสร้อย, หนองสูง จ.มุกดาหาร 3.500 กม.
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
(1) ค่าซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภยั พิบตั ทิ มีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 76 หน่วย)

24,800,000 บาท
10,000,000 บาท
15,500,000 บาท
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
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8.2.4 ผลผลิตที 4 : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1,903,533,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท ซึงเป็ นการดําเนินงาน
ด้านอํานวยความปลอดภัยทางถนน การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั เิ หตุในการจราจร อันนําไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวติ รวมทังอํานวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้ทางในช่วงเทศกาล
8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. อํานวยความปลอดภัยทางถนน
2. ป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,903.5333
1,809.3361
94.1972
-

รวม
1,903.5333
1,809.3361
94.1972

8.2.4.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : จุดหรือบริเวณเสียงอันตราย
689
904
994
1,093
1,202
ทีได้รบั การแก้ไข
( 555 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงจุดและบริเวณเสียงอันตราย
100
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ร้อยละ
เชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินงานแล้วเสร็จ
100
100
100
100
100
ตามแผนการดําเนินงานทีกําหนด
( 100 )
ร้
อ
ยละ
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
100
100
100
100
100
ทีได้รบั
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,879.0733
1,903.5333 2,055.3866 2,260.9252
2,487.0177
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,879.0733
1,903.5333 2,055.3866 2,260.9252
2,487.0177
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,879.0733
-

1,903.5333
-

2,055.3866
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2,260.9252
-

2,487.0177
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อนื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อนื ๆ ทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)
(2) เครืองตรวจชังพร้อมระบบวิเคราะห์นาหนั
ํ กบรรทุกยานพาหนะใต้สะพาน
สํานักงานทางหลวงชนบทที 3 (ชลบุรี) 1 ชุด
(3) เครืองตรวจชังพร้อมระบบวิเคราะห์นาหนั
ํ กบรรทุกยานพาหนะใต้สะพาน
สํานักงานทางหลวงชนบทที 10 (เชียงใหม่) 1 ชุด
(4) เครืองตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 1 ชุด
(5) เครืองตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 1 ชุด
(6) เครืองตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทตาก 1 ชุด
(7) เครืองตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 1 ชุด
1.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 658 รายการ (รวม 864 หน่วย)
(2) ถนนสาย นบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงชนบท
นฐ.3004 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 1 แห่ง
(3) ถนนสาย สบ.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 3041 - บ้านท่าหลวง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 1 แห่ง
(4) ถนนสาย สห.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 309 - บ้านท่าข้าม
อ.พรหมบุรี, ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(5) ถนนสาย ชบ.1032 แยกทางหลวงหมายเลข 7 - บ้านปากร่วม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(6) ถนนสาย ชบ.4082 แยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บ้านคลองพลู
อ.บ้านบึง, หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1 แห่ง
(7) ถนนสาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อ.ท่าใหม่, แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
1 แห่ง

1,903,533,300 บาท
1,903,533,300
1,903,533,300
35,000,000
35,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

13,400,000 บาท
8,000,000 บาท
8,000,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
1,400,000
1,868,533,300
1,868,533,300
1,774,336,100

บาท
บาท
บาท
บาท

1,175,432,100 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
19,450,000 บาท
15,000,000 บาท
22,500,000 บาท
22,000,000 บาท
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(8) ถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคลองมะเดือ
อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
(9) ถนนสาย สส.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3093 - บ้านคุง้ กระถิน
อ.อัมพวา, เมือง จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง
(10) ถนนสาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านทุง่ ขาม อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(11) ถนนสาย ชย.4036 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2369 อ.เนินสง่า, พระทองคํา จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(12) ถนนสาย บร.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านดอนอะราง
อ.นางรอง, โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ถนนสาย บร.2038 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านขามน้อย
อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) ถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ - บ้านหนองบัวลอง อ.นาโพธิ
จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(15) ถนนสาย ชย.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2179 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2354 อ.จัตรุ สั , ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(16) ถนนสาย รน.1039 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านนา อ.กะเปอร์
จ.ระนอง 1 แห่ง
(17) ถนนสาย นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านพิทกั ษากร
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(18) ถนนสาย ลย.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านผาหวาย
อ.หนองหิน จ.เลย 1 แห่ง
(19) ถนนสาย นว.4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005 - บ้านเนินกระพี
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
(20) ถนนสาย พล.2036 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - เขือนแควน้อย
อ.วังทอง, วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง
(21) ถนนสาย พช.2009 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านห้วยทราย
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(22) ถนนสาย สท.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 1311 - บ้านใหม่ทงุ่ โพธิเงิน
อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย 1 แห่ง
(23) ถนนสาย ชม.3035 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านร้อยจันทร์
อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(24) ถนนสาย ชม.3029 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1 แห่ง
(25) ถนนสาย ชพ.1007 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ช่อง 5 อ.เมือง จ.ชุมพร
1 แห่ง
(26) ถนนสาย ยล.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 410 - บ้านคอกช้าง อ.ธารโต
จ.ยะลา 1 แห่ง

14,500,000 บาท
19,000,000 บาท
22,000,000 บาท
14,950,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,500,000 บาท
17,000,000 บาท
19,900,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,300,000 บาท
14,900,000 บาท
15,000,000 บาท
12,000,000 บาท
18,070,000 บาท
14,000,000 บาท
14,034,000 บาท
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(27) ถนนสาย สข.3019 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลพะตง
อ.จะนะ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง
(28) ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านลาแล อ.นาทวี
จ.สงขลา 1 แห่ง
(29) ถนนสาย สต.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสะพานวา
อ.ละงู, ทุง่ หว้า จ.สตูล 1 แห่ง
(30) ถนนสาย สก.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านทุง่ กบินทร์
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(31) ถนนสาย สก.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านสีแยกไพรจิตร
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(32) ถนนสาย กบ.5036 แยกทางหลวงชนบท กบ.6022 - ท่าเทียบแพ
หลังสอด อ.เกาะลันตา จ.กระบี 1 แห่ง
(33) ถนนสาย ตง.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 4046 - บ้านปากเมง
อ.กันตัง, สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง
(34) ถนนสาย ภก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 4027 - บ้านบางโรง
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง
(35) ถนนสาย นค.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านเซิม อ.โพนพิสยั
จ.หนองคาย 1 แห่ง
(36) ถนนสาย นพ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 - บ้านด่านม่วงคํา
อ.นาแก, วังยาง, โคกศรีสุพรรณ จ.นครพนม 1 แห่ง
(37) ถนนสาย พร.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้านร่องถ่าน
อ.สอง จ.แพร่ 3 แห่ง
(38) ถนนสาย พย.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 - บ้านปาง
อ.เมือง, ดอกคําใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง
(39) ถนนสาย ชร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บ้านใหม่หมอกจ๋าม
อ.แม่สรวย, เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง
กิจกรรมป้ องกันและอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 95 รายการ (รวม 95 หน่วย)

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
11,250,000 บาท
11,250,000 บาท
14,500,000 บาท
28,500,000 บาท
12,500,000 บาท
14,800,000 บาท
12,500,000 บาท
14,000,000 บาท
14,500,000 บาท
15,000,000 บาท
94,197,200 บาท
94,197,200 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาวะทีดี
3,020,207,800 บาท
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการอํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1,271,489,800 บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพือให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนผู ้ใช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียน
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณหน้าโรงเรียนบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2562)
2,961,037,800 บาท
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,961,037,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. อํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,271.4898
1,271.4898
-

รวม
1,271.4898
1,271.4898

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : งานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
1,185
773
แล้วเสร็จ
( 1,177 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : งานอํานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
1,689.5480
1,271.4898
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,689.5480
1,271.4898
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,689.5480
-

1,271.4898
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 513 รายการ (รวม 773 หน่วย)

1,271,489,800 บาท
1,271,489,800
1,271,489,800
1,271,489,800
1,271,489,800

บาท
บาท
บาท
บาท

1,271,489,800 บาท
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8.3.2 โครงการที 2 : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
868,838,000 บาท
8.3.2.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกปลอดภัย เพิมการมองเห็นก่อนเข้าสูท่ างแยกในเวลากลางคืนและ
ขณะทัศนวิสยั ไม่เอืออํานวยต่อการขับขีอย่างปลอดภัย
8.3.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณทางแยกบนโครงข่ายทางหลวงชนบททีเชือมต่อกับทางหลวงหรือถนนอืนทีเป็ นทางแยก
8.3.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
5,342,800,000 บาท
8.3.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,342,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
868.8380
868.8380
-

รวม
868.8380
868.8380

8.3.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ติดตังไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
380
503
929
1,000
ทางแยกหลักแล้วเสร็จ
( 369 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ติดตังไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่
100
100
100
100
ทางแยกหลักได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
602.8750
868.8380 1,864.3020 2,006.7850
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
602.8750
868.8380 1,864.3020 2,006.7850
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

602.8750
-

868.8380
-

1,864.3020
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2,006.7850
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการไฟฟ้ าแสงสว่างบริเวณเข้าสูท่ างแยกหลัก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 428 รายการ (รวม 503 หน่วย)

868,838,000 บาท
868,838,000
868,838,000
868,838,000
868,838,000

บาท
บาท
บาท
บาท

868,838,000 บาท
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8.3.3 โครงการที 3 : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
10,000,000 บาท
8.3.3.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และลดความสูญเสียเนืองจากอุบตั เิ หตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.3.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.3.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
25,000,000 บาท
8.3.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
25,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
10.0000
10.0000
-

รวม
10.0000
10.0000

8.3.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : ระบบตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
1
ทีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการ
เชิงปริมาณ : มาตรฐานและคู่มอื ปฏิบตั งิ านสําหรับ
1
ผู ้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับกลาง
(Auditor)
รวมทังสิน
ล้านบาท
15.0000
10.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
15.0000
10.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

15.0000
-

10.0000
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการพัฒนามาตรฐานผูต้ รวจสอบความปลอดภัย
งานทางระดับกลาง (Auditor)

10,000,000 บาท
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
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8.3.4 โครงการที 4 : โครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม
8.3.4.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความสะดวกปลอดภัย เมือเดินทางผ่านบริเวณทางแยกและจุดต่อเชือม
ป้ องกันอุบตั เิ หตุอนั นําไปสูก่ ารบาดเจ็บและเสียชีวติ

428,280,000 บาท

8.3.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณทางแยกและจุดต่อเชือมบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.3.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
5,524,600,900 บาท
8.3.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,524,600,900 บาท
- เงินงบประมาณ
8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
428.2800
428.2800
-

รวม
428.2800
428.2800

8.3.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือมแล้วเสร็จ
52
108
151
219
527
( 50 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม
100
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
210.9171
428.2800
818.2101 1,196.2334
2,870.9603
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
210.9171
428.2800
818.2101 1,196.2334
2,870.9603
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

210.9171
-

428.2800
-

818.2101
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,196.2334
-

2,870.9603
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชือม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 96 รายการ (รวม 108 หน่วย)

428,280,000 บาท
428,280,000
428,280,000
428,280,000
428,280,000

บาท
บาท
บาท
บาท

428,280,000 บาท
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8.3.5 โครงการที 5 : โครงการปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
8.3.5.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางสามารถสัญจรผ่านทางโค้งด้วยความเร็วทีเหมาะสมโดยสะดวกและปลอดภัย
8.3.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณทางโค้งบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.3.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
2,464,030,700 บาท
8.3.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,464,030,700 บาท
- เงินงบประมาณ

141,000,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
141.0000
141.0000
-

รวม
141.0000
141.0000

8.3.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงเรขาคณิ ตของทางแล้วเสร็จ
27
30
79
95
110
( 25 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง
100
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
117.5214
141.0000
589.1773
754.2883
862.0437
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
117.5214
141.0000
589.1773
754.2883
862.0437
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

117.5214
-

141.0000
-

589.1773
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

754.2883
-

862.0437
-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงเรขาคณิ ตของทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 30 หน่วย)

141,000,000 บาท
141,000,000
141,000,000
141,000,000
141,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

141,000,000 บาท

386

8.3.6 โครงการที 6 : โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
8.3.6.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางทังผูข้ บั ขีและคนเดินเท้าได้รบั ความสะดวกปลอดภัยในเขตชุมชนทีอยูอ่ าศัย
8.3.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
บริเวณชุมชนทีอยูใ่ นโครงข่ายทางหลวงชนบท
8.3.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,325,350,500 บาท
8.3.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,325,350,500 บาท
- เงินงบประมาณ

300,600,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
300.6000
300.6000
-

รวม
300.6000
300.6000

8.3.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงย่านชุมชนแล้วเสร็จ
41
70
139
167
( 36 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
100
100
100
100
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
174.1700
300.6000
800.1302 1,050.4503
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
174.1700
300.6000
800.1302 1,050.4503
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

174.1700
-

300.6000
-

800.1302
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,050.4503
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 62 รายการ (รวม 70 หน่วย)

300,600,000 บาท
300,600,000
300,600,000
300,600,000
300,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท

300,600,000 บาท
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8.4 แผนงานยุทธศาสตร์จดั ระบบอนุ รกั ษ์ ฟื นฟู และป้ องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือเป็ นการพัฒนาทางและสะพานทีอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไนให้มมี าตรฐาน
และทําการปิ ดเส้นทางหมายเลข 3259 ทีผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพือไม่ให้รบกวน
และสร้างความปลอดภัยให้แก่สตั ว์ป่า

119,157,600 บาท
119,157,600 บาท

8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
514,516,400 บาท
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
514,516,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงทางเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
119.1576
119.1576
-

รวม
119.1576
119.1576

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
19.124
34.023
26.210
( 19.124 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
157.9968
119.1576
237.3620
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
157.9968
119.1576
237.3620
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

157.9968
-

119.1576
-

237.3620
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า
เขาอ่างฤาไน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด บ้านอ่างเสือดํา) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 10.674 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเนินสะอาด บ้านเนินสายฝน) อ.สนามชัยเขต, เขาฉกรรจ์ จ.ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
8.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุ ส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
(ตอนบ้านคลองตะเคียน - บ้านเขาตลาด) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
4.814 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุ ส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน
(ตอนบ้านคลองตะเคียนชัย - บ้านหนองเรือ) อ.วังนําเย็น จ.สระแก้ว
8.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสายอ้อมผ่านเขตรักษาพันธุ ส์ ตั ว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านนายาว บ้านทุง่ เหียง) อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1.885 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

119,157,600 บาท
119,157,600
119,157,600
119,157,600
116,821,200

บาท
บาท
บาท
บาท

45,119,000 บาท
98,000,000
20,640,000
32,241,000
45,119,000

บาท
บาท
บาท
บาท

33,032,200 บาท
95,720,000
22,005,800
33,032,200
40,682,000

บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
75,000,000 บาท
15,000,000 บาท
60,000,000 บาท

10,090,000 บาท
50,450,000 บาท
10,090,000 บาท
40,360,000 บาท
13,580,000 บาท
67,900,000 บาท
13,580,000 บาท
54,320,000 บาท
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1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2,336,400 บาท
2,336,400 บาท

391

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
421,654,800 บาท
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
421,654,800 บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ, นาทวี, เทพา
และสะบ้าย้อย
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,504,490,000 บาท
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,504,490,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างและอํานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบทเพือพัฒนาจังหวัด

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
421.6548
421.6548
-

รวม
421.6548
421.6548

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
206.803
77.412
83.565
54.000
( 206.803 )
แห่
ง
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
14
13
16
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพาน
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

100

100

ล้านบาท

100
( 100 )
946.7942

421.6548

635.6650

500.3760

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

946.7942
946.7942
-

421.6548
421.6548
-

635.6650
635.6650
-

500.3760
500.3760
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1.000 กม.)
(2) ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 - บ.จันทรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา
0.857 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที 2) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 2.700 กม.
(4) ถนนสายแยก ทล.409 - นําตกทรายขาว (ตอนที 3) อ.โคกโพธิ
จ.ปัตตานี 0.670 กม.
(5) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ตลิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 2.500 กม.
(6) ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที 1) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 3.300 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอนที 2) อ.เมือง
จ.นราธิวาส 1.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกศิลา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 4.475 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝังซ้าย) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

421,654,800 บาท
421,654,800
421,654,800
421,654,800
304,367,800

บาท
บาท
บาท
บาท

3,556,000 บาท
32,390,000 บาท
15,000,000 บาท
10,000,000 บาท
14,820,000 บาท
13,538,200 บาท
16,925,000 บาท
3,386,800 บาท
13,538,200 บาท
16,926,400 บาท
21,160,000 บาท
4,233,600 บาท
16,926,400 บาท
16,932,400 บาท
21,166,000 บาท
4,233,600 บาท
16,932,400 บาท
16,926,400 บาท
21,160,000 บาท
4,233,600 บาท
16,926,400 บาท
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(10) ถนนสาย บ.วังไทร - ในหลง (ตอนที 5) อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ถนนสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไม้พอก อ.จะนะ จ.สงขลา 3.675 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) ถนนสายแยก ทช.สข.2006 - บ.สวนปาล์ม อ.เทพา จ.สงขลา
3.370 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝังขวา) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ต้นยอ อ.เทพา จ.สงขลา 4.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(15) ถนนสาย บ.หว้าหลัง - บ.คูนายสังข์ อ.จะนะ จ.สงขลา 4.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) ถนนสาย บ.บาโงยตือระ - บ.ตันหยงอุมา ม.1 อ.รามัน จ.ยะลา
3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.ไอร์จูโจ๊ะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
1.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

16,299,600 บาท
20,445,000 บาท
4,145,400 บาท
16,299,600 บาท
13,072,000 บาท
16,600,000 บาท
3,528,000 บาท
13,072,000 บาท
11,981,200 บาท
14,980,000 บาท
2,998,800 บาท
11,981,200 บาท
16,932,400 บาท
21,166,000 บาท
4,233,600 บาท
16,932,400 บาท
17,495,400 บาท
21,870,000 บาท
4,374,600 บาท
17,495,400 บาท
14,102,000 บาท
17,630,000 บาท
3,528,000 บาท
14,102,000 บาท
17,183,000 บาท
21,480,000 บาท
4,297,000 บาท
17,183,000 บาท
12,694,800 บาท
15,870,000 บาท
3,175,200 บาท
12,694,800 บาท
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(18) ถนนสายแยก ทช.นธ.2003 - บ.ละหาร อ.เมือง จ.นราธิวาส
4.950 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิ เหล็งใต้ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
2.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) สะพานข้ามคลองธรรมชาติ บ.ไอร์บาลอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
65 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0.650 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสาย บ.จือแรนิบง - บ.แนบุ (ตอนที 2) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
5.100 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที 2) อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี 3.500 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสาย บ.ตือระมูเดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปิ นงั จ.ยะลา
3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
3,500,000 บาท
17,500,000 บาท
3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
3,500,000 บาท
17,500,000 บาท
3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,364,000 บาท
21,820,000 บาท
4,364,000 บาท
17,456,000 บาท
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(25) ถนนสาย บ.ทุเรียนสามต้น - บ.บียอนอก อ.บันนังสตา จ.ยะลา
3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(26) ถนนสาย บ.บูเก๊ะซายี ม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(27) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา
3.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
(2) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2026 แยก ทล.42 บ.เจาะกะพ้อ อ.สายบุรี, กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 แห่ง
(3) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2065 แยก ทล.42 บ.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3 แห่ง
(4) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.2004 แยก ทล.43 เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง

4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,754,000 บาท
23,770,000 บาท
4,754,000 บาท
19,016,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
6,087,000 บาท
6,087,000 บาท
109,700,000 บาท
51,100,000 บาท
15,600,000 บาท
18,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทียว กีฬา และวัฒนธรรม
929,708,700 บาท
8.6.1 โครงการที 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือการท่องเทียว
929,708,700 บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มมี าตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและสามารถเชือมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเทียวหลักกับแหล่งท่องเทียวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือเพิมโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้แหล่งท่องเทียว
8.6.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
8 เขตพัฒนาการท่องเทียว
8.6.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
4,802,942,100 บาท
8.6.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
4,802,942,100 บาท
- เงินงบประมาณ
8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพือสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทียว

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
929.7087
929.7087
-

รวม
929.7087
929.7087

8.6.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
495.176
307.913
237.556
108.375
( 501.267 )
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,943.4556
929.7087 1,200.1694
729.6084
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,943.4556
929.7087 1,200.1694
729.6084
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,943.4556
-

929.7087
-

1,200.1694
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

729.6084
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือการท่องเทียว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ถนนสายแยก ทล.1063 - บ.ไพรสุวรรณ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
4.700 กม.
(2) ถนนสายแยก ทล.221 อ.กันทรลักษ์ - อ.ขุนหาญ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ 8.390 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 18.526 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ถนนสายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหลํา (ตอนที 2) อ.เกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 7.645 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ อ.วังนําเขียว,
ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 1.481 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) ถนนสายแยก ทล.3430 - บ.นําใส อ.แกลง จ.ระยอง 8.690 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ถนนสายแยก ทช.รย.4023 - บรรจบ ทล.3406 อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
6.950 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

929,708,700 บาท
929,708,700
929,708,700
929,708,700
896,236,700

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000,000 บาท
40,000,000 บาท
67,044,000 บาท
143,399,000
40,420,000
35,935,000
67,044,000

บาท
บาท
บาท
บาท
59,754,600 บาท

112,482,600
35,160,000
17,568,000
59,754,600

บาท
บาท
บาท
บาท
28,420,000 บาท

53,500,000
12,000,000
13,080,000
28,420,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,780,000 บาท

28,490,000 บาท
5,710,000 บาท
22,780,000 บาท
24,993,400 บาท
32,238,000 บาท
7,244,600 บาท
24,993,400 บาท
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(8) ถนนสายแยก ทช.บร.3061 - ศูนย์คชศึกษาหมูบ่ ้านช้างสุรนิ ทร์ อ.ท่าตูม
จ.สุรนิ ทร์ 6.390 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ถนนสายนาโยงเหนือ - ควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง 7.585 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(10) ถนนสาย บ.สระน้อย - บ.ปากนําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
10.011 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(11) ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที 2)
อ.วังนําเขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา (พร้อมทางจักรยาน) 54.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ถนนสาย รย.1001 แยก ทล.3 - เลียบหาดแม่ราํ พึง อ.เมือง จ.ระยอง
6.938 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) ถนนสายแยก ทล.107 - ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 7.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทล.4 - นําตกเก้าชัน อ.กระบุรี จ.ระนอง 6.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

25,988,900 บาท
37,278,500 บาท
11,289,600 บาท
25,988,900 บาท
32,445,600 บาท
40,560,000 บาท
8,114,400 บาท
32,445,600 บาท
21,225,000 บาท
74,488,000
21,603,800
21,225,000
31,659,200

บาท
บาท
บาท
บาท
120,411,000 บาท

349,000,000
80,262,000
120,411,000
148,327,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,431,000 บาท

102,155,000 บาท
20,431,000 บาท
81,724,000 บาท
6,400,000 บาท
32,000,000 บาท
6,400,000 บาท
25,600,000 บาท
7,560,000 บาท
37,800,000 บาท
7,560,000 บาท
30,240,000 บาท
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(15) ถนนเลียบชายฝังทะเลอ่าวไทยขนอม - สิชล - ท่าศาลา อ.ขนอม,
สิชล จ.นครศรีธรรมราช 9.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทล.36 - บ.บึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 6.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสายแยก ทล.3168 - บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
7.434 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทล.4198 - เทศบาลปากนําหลังสวน อ.ทุง่ ตะโก,
หลังสวน จ.ชุมพร 23.589 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนสาย บ.ใต้ - หาดริน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 5.757 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสายแยก ทล.4001 - บ.โพธิแบะ อ.เมือง จ.ชุมพร 24.569 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พิมาย อ.จักราช จ.นครราชสีมา 12.217 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

9,980,000 บาท
49,900,000 บาท
9,980,000 บาท
39,920,000 บาท
13,100,000 บาท
65,500,000 บาท
13,100,000 บาท
52,400,000 บาท
14,000,000 บาท
70,000,000 บาท
14,000,000 บาท
56,000,000 บาท
49,480,000 บาท
247,400,000
49,480,000
98,960,000
98,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
38,800,000 บาท

194,000,000
38,800,000
77,600,000
77,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
52,540,000 บาท

262,700,000
52,540,000
105,080,000
105,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
32,899,000 บาท

164,495,000
32,899,000
65,798,000
65,798,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(22) ถนนสายแยก ทล.3340 - บ.เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 19.450 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี 21.698 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(24) ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต ตอนแยกวัดคลองปูน - สะพานประแสสิน
อ.แกลง จ.ระยอง 5.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(25) ถนนสาย อน.4004 แยก ทล.3282 - บ.ใหม่ร่มเย็น อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
17.793 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ ถนนสาย
บก.3009 แยก ทล.212 - บ.โนนจําปาทอง อ.เมือง, เซกา, บึงโขลงหลง
จ.บึงกาฬ

31,032,000 บาท
155,160,000
31,032,000
62,064,000
62,064,000

บาท
บาท
บาท
บาท
112,768,200 บาท

563,841,000
112,768,200
225,536,400
225,536,400

บาท
บาท
บาท
บาท
28,760,000 บาท

143,800,000
28,760,000
57,520,000
57,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,424,000 บาท

77,120,000
15,424,000
30,848,000
30,848,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
9,708,000 บาท
9,708,000 บาท
20,764,000 บาท

13,570,000 บาท
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(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 บ.ท่ามะปรางค์ (ตอนที 2) อ.วังนําเขียว, ปากช่อง จ.นครราชสีมา
(พร้อมทางจักรยาน)
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย บ.ศาลาด่าน - บ.สังกาอู ้
อ.เกาะลันตา จ.กระบี
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,093,000 บาท
11,036,000
2,252,200
4,093,000
4,690,800

บาท
บาท
บาท
บาท
3,101,000 บาท

15,505,000
3,101,000
6,202,000
6,202,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1,199,396,500 บาท
8.7.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือสนับสนุ น
1,199,396,500 บาท
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
8.7.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
2. เพือเพิมขีดความสามารถการเชือมโยงประตูการค้าหลัก (Gateway) ของประเทศไปยังประตูการค้าชายแดน
และรองรับการค้าการลงทุน การเติบโตของจุดผ่านแดนสําคัญของประเทศไทย
3. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
4. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ในชนบทมีรายได้
เพิมขึน
8.7.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดมุกดาหาร, ตราด, สงขลา, ตาก, สระแก้ว, หนองคาย
และนครพนม)
8.7.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
5,887,061,400 บาท
8.7.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
5,887,061,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,199.3965
490.3965
709.0000
-

รวม
1,199.3965
490.3965
709.0000
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8.7.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีดําเนินการ
45
15
8
( 45 )
รายการ
เชิงปริมาณ : รายการทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
5
4
1
3
(4)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพตาม
100
100
100
100
มาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
2,897.4249 1,199.3965
590.2400 1,200.0000
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,897.4249 1,199.3965
590.2400 1,200.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,897.4249
-

1,199.3965
-

590.2400
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,200.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือสนับสนุ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 872 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
7.535 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ถนนสายแยก ทล.4 - ทล.4054 เลียบแนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา
17.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 0.309 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

1,199,396,500 บาท
1,199,396,500
1,199,396,500
1,199,396,500
709,000,000
709,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

709,000,000 บาท
437,168,600 บาท
437,168,600 บาท
63,231,000 บาท
342,000,000
88,894,700
89,874,300
63,231,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
62,980,000 บาท

138,800,000
36,600,000
39,220,000
62,980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,000,000 บาท

29,850,000
8,000,000
11,850,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
13.905 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ.นางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง,
ตาพระยา จ.สระแก้ว 4.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย 19.803 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาผักปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน
จ.นครพนม 24.868 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม
16.548 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(9) ถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม
5.908 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

72,765,600 บาท
450,280,000
145,000,000
62,910,000
72,765,600
169,604,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
51,001,000 บาท

136,500,000
27,482,000
51,001,000
58,017,000

บาท
บาท
บาท
บาท
29,985,000 บาท

95,100,000
24,696,000
29,985,000
40,419,000

บาท
บาท
บาท
บาท
46,644,000 บาท

193,600,000
52,920,000
46,644,000
94,036,000

บาท
บาท
บาท
บาท
22,917,000 บาท

59,398,000
21,632,000
22,917,000
14,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
77,645,000 บาท

256,995,000
70,128,000
77,645,000
109,222,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย นพ.2010 แยก ทล.22 บ.ขามเฒ่า อ.เมือง, ปลาปาก จ.นครพนม
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4
ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

7,735,000 บาท
7,735,000 บาท
7,735,000 บาท
45,492,900 บาท
45,492,900 บาท
12,860,000 บาท
25,000,000 บาท
4,050,900 บาท
13,508,400
3,987,500
5,470,000
4,050,900

บาท
บาท
บาท
บาท
3,582,000 บาท

9,642,600
1,968,000
3,582,000
4,092,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.8 แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1,318,197,900 บาท
8.8.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาค
1,318,197,900 บาท
ตะวันออก (EEC)
8.8.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในพืนทีโครงการ
2. เพือส่งเสริมการพัฒนาพืนทีภาคตะวันออกให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เป็ นเขตอุตสาหกรรมหลัก
และอุตสาหกรรมเพือการส่งออกของประเทศเพือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพือส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพืนทีโครงการ และรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม
ทีมีการเติบโตอย่างต่อเนือง
8.8.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา
8.8.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
8,698,869,500 บาท
8.8.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
8,698,869,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,318.1979
1,193.1979
125.0000
-

รวม
1,318.1979
1,193.1979
125.0000
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8.8.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
111.915
92.479
90.279
11.465
( 111.915 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
3
2
3
1
(2)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
ล้านบาท
2,600.6079 1,318.1979 3,636.1987 1,143.8650
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,600.6079 1,318.1979 3,636.1987 1,143.8650
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,600.6079
-

1,318.1979
-

3,636.1987
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,143.8650
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 198 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 1) 2.770 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 2) 2.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 3) 2.700 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,318,197,900 บาท
1,318,197,900
1,318,197,900
1,318,197,900
125,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

125,000,000 บาท
125,000,000 บาท
1,108,619,800 บาท
1,108,619,800 บาท
80,699,600 บาท
458,000,000
125,806,300
81,612,600
11,285,500
80,699,600
158,596,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
148,318,600 บาท

375,950,000
88,262,300
56,524,600
82,844,500
148,318,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
103,668,900 บาท

314,700,000
71,715,600
73,431,200
103,668,900
65,884,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 4) 2.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที 1) 11.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา,
สมุทรปราการ (สัญญาที 2) 9.328 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
16.460 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) ถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อ.บ้านค่าย, วังจันทร์
จ.ระยอง 32.807 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

34,206,900 บาท
298,700,000
83,411,200
71,822,400
5,828,500
34,206,900
103,431,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
170,000,000 บาท

1,871,239,000
286,618,000
264,314,000
447,335,200
170,000,000
702,971,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
245,000,000 บาท

1,841,570,000
281,433,500
250,489,000
440,243,300
245,000,000
624,404,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
97,020,000 บาท

540,000,000
167,580,000
97,020,000
275,400,000

บาท
บาท
บาท
บาท
74,905,800 บาท

159,948,000
41,126,400
74,905,800
43,915,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 - ทล.3191 (ตอนที 2) อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 0.849 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 - ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
11.465 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7
(กม.ที 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที 1 - 4)
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 - ลาดกระบัง
จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

11,800,000 บาท
59,000,000 บาท
11,800,000 บาท
47,200,000 บาท
143,000,000 บาท
715,000,000
143,000,000
286,000,000
286,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,734,000 บาท
1,734,000 บาท
1,734,000 บาท
82,844,100 บาท
82,844,100 บาท
9,780,000 บาท
10,200,000 บาท
22,000,000 บาท
13,807,000 บาท

51,905,000
11,280,000
16,114,000
10,704,000
13,807,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
16,535,600 บาท

89,150,000
23,010,000
18,778,500
22,046,000
16,535,600
8,779,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

6,589,000 บาท
23,042,200
4,702,500
6,589,000
11,750,700

บาท
บาท
บาท
บาท
3,932,500 บาท

19,662,500
3,932,500
7,865,000
7,865,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
16,988,299,800 บาท
8.9.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
1,699,650,900 บาท
8.9.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายสะพานให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุน
การขนส่ง
2. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิมขึน
3. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.9.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7,620,084,000 บาท
8.9.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
7,620,084,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างโครงข่ายสะพาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,699.6509
1,699.6509
-

รวม
1,699.6509
1,699.6509

8.9.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ม.
เชิงปริมาณ : ความยาวสะพานทีดําเนินการก่อสร้าง
33,167
14,215
9,590
4,241
( 33,167 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
3,853.9035
1,699.6509 1,436.9876
629.5420
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
3,853.9035
1,699.6509 1,436.9876
629.5420
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3,853.9035
-

1,699.6509
-

1,436.9876
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

629.5420
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) สะพานข้ามแม่นาเจ้
ํ าพระยา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 890 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) สะพานข้ามห้วยฮี อ.เซกา จ.บึงกาฬ 170 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก 150 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) สะพานข้ามลํานําพุง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) สะพานข้ามลํานํามูล อ.ท่าตูม จ.สุรนิ ทร์ 330 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 210 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

1,699,650,900 บาท
1,699,650,900
1,699,650,900
1,699,650,900
1,608,632,900
119,539,000
489,000,000
88,200,000
111,916,000
169,345,000
119,539,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,489,000 บาท

44,500,000
11,600,000
12,411,000
20,489,000

บาท
บาท
บาท
บาท
20,206,000 บาท

49,913,000
10,200,000
19,507,000
20,206,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,328,000 บาท

35,450,000
7,100,000
12,022,000
16,328,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,074,000 บาท

78,338,000
17,400,000
24,864,000
36,074,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,712,000 บาท

36,290,000
10,000,000
9,578,000
16,712,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(7) สะพานในสายทาง สป.4010 เชือม ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน
อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ 664 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) สะพานข้ามลํานําปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์ 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) สะพานข้ามคลองทรายขาว อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี 110 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(10) สะพานข้ามคลองพระสะทึง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) สะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีน อ.เมือง จ.ชัยนาท 90 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) สะพานข้ามคลองอนุศาสนนันท์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 92 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) สะพานข้ามลํานําเชิญ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) สะพานข้ามแม่นาปิ
ํ ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

149,904,000 บาท
406,989,800
94,400,000
70,427,000
149,904,000
92,258,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
24,609,800 บาท

31,200,000 บาท
6,590,200 บาท
24,609,800 บาท
13,592,600 บาท
17,685,000 บาท
4,092,400 บาท
13,592,600 บาท
14,540,000 บาท
18,950,000 บาท
4,410,000 บาท
14,540,000 บาท
14,978,000 บาท
18,760,000 บาท
3,782,000 บาท
14,978,000 บาท
13,340,800 บาท
16,710,000 บาท
3,369,200 บาท
13,340,800 บาท
12,860,600 บาท
17,200,000 บาท
4,339,400 บาท
12,860,600 บาท
17,241,400 บาท
22,357,000 บาท
5,115,600 บาท
17,241,400 บาท
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(15) สะพานข้ามลํานําแม่งดั อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) สะพานข้ามแม่นาลาว
ํ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) สะพานข้ามคลองผันนําคลองชุมพร ช่วง กม.ที 0+070
อ.เมือง จ.ชุมพร 96 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(18) สะพานข้ามคลองสุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 65 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(19) สะพานข้ามห้วยบังฮวก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(20) สะพานข้ามลํามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(21) สะพานข้ามลําสวายเรียง อ.โนนสู ง จ.นครราชสีมา 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(22) สะพานข้ามคลองปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(23) สะพานข้ามคลองเกรียงไกร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 90 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

9,487,200 บาท
12,239,000 บาท
2,751,800 บาท
9,487,200 บาท
14,700,600 บาท
19,287,000 บาท
4,586,400 บาท
14,700,600 บาท
9,385,600 บาท
11,767,000 บาท
2,381,400 บาท
9,385,600 บาท
17,278,200 บาท
21,600,000 บาท
4,321,800 บาท
17,278,200 บาท
37,563,200 บาท
49,770,000 บาท
12,206,800 บาท
37,563,200 บาท
16,390,000 บาท
20,500,000 บาท
4,110,000 บาท
16,390,000 บาท
18,808,200 บาท
24,347,000 บาท
5,538,800 บาท
18,808,200 บาท
17,078,200 บาท
21,400,000 บาท
4,321,800 บาท
17,078,200 บาท
13,166,200 บาท
16,500,000 บาท
3,333,800 บาท
13,166,200 บาท
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(24) สะพานข้ามลํานําว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(25) สะพานข้ามลํานําโสม อ.สังคม จ.หนองคาย 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(26) สะพานข้ามแควโสมง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(27) สะพานข้ามลํานําเฟี ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(28) สะพานข้ามคลองสามคลอง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(29) สะพานข้ามแม่นาแม่
ํ หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 90 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(30) สะพานข้ามคลองมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(31) สะพานข้ามคลองกะปง อ.กะปง จ.พังงา 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(32) สะพานข้ามแม่นาจาง
ํ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

19,014,000 บาท
23,865,000 บาท
4,851,000 บาท
19,014,000 บาท
17,103,600 บาท
21,390,000 บาท
4,286,400 บาท
17,103,600 บาท
18,414,300 บาท
23,459,300 บาท
5,045,000 บาท
18,414,300 บาท
22,964,800 บาท
28,710,000 บาท
5,745,200 บาท
22,964,800 บาท
18,685,400 บาท
23,360,000 บาท
4,674,600 บาท
18,685,400 บาท
23,700,200 บาท
29,980,000 บาท
6,279,800 บาท
23,700,200 บาท
15,075,200 บาท
18,850,000 บาท
3,774,800 บาท
15,075,200 บาท
18,945,000 บาท
23,690,000 บาท
4,745,000 บาท
18,945,000 บาท
20,716,400 บาท
26,220,000 บาท
5,503,600 บาท
20,716,400 บาท
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(33) สะพานข้ามคลองระบายใหญ่ชยั นาทป่ าสัก อ.ท่าวุง้ จ.ลพบุรี 75 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(34) สะพานข้ามคลองระพีพฒั น์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 50 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(35) สะพานข้ามลําห้วยกันแสง อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร์ 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(36) สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 77 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(37) สะพานข้ามคลองเทพา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(38) สะพานข้ามลํานําห้วยกาน อ.สอง จ.แพร่ 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(39) สะพานข้ามคลองพระปรง อ.เมือง จ.สระแก้ว 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(40) สะพานข้ามคลองหมุน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,208,600 บาท
10,590,000 บาท
2,381,400 บาท
8,208,600 บาท
10,202,200 บาท
12,760,000 บาท
2,557,800 บาท
10,202,200 บาท
23,190,400 บาท
29,015,000 บาท
5,824,600 บาท
23,190,400 บาท
15,584,400 บาท
20,400,000 บาท
4,815,600 บาท
15,584,400 บาท
17,640,000 บาท
22,050,000 บาท
4,410,000 บาท
17,640,000 บาท
21,988,400 บาท
27,545,000 บาท
5,556,600 บาท
21,988,400 บาท
13,533,100 บาท
25,430,000
5,415,400
13,533,100
6,481,500

บาท
บาท
บาท
บาท
22,382,700 บาท

42,078,000
8,961,000
22,382,700
10,734,300

บาท
บาท
บาท
บาท
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(41) สะพานข้ามลําเซบก อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(42) สะพานข้ามลํานําพอง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 155 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(43) สะพานข้ามแม่นาสงคราม
ํ
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 200 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(44) สะพานข้ามลํามูล อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์ 310 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(45) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.เมือง จ.พิจติ ร 210 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(46) สะพานข้ามห้วยบังอี อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 180 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(47) สะพานข้ามลํานําชี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 190 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,972,900 บาท
20,230,000
4,995,600
8,972,900
6,261,500

บาท
บาท
บาท
บาท
18,380,800 บาท

45,820,000
9,190,400
18,380,800
18,248,800

บาท
บาท
บาท
บาท
20,059,000 บาท

58,145,000
13,371,000
20,059,000
24,715,000

บาท
บาท
บาท
บาท
36,252,000 บาท

96,800,000
19,404,000
36,252,000
41,144,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,064,400 บาท

33,788,000
7,532,200
15,064,400
11,191,400

บาท
บาท
บาท
บาท
16,299,200 บาท

34,488,000
8,149,600
16,299,200
10,039,200

บาท
บาท
บาท
บาท
13,353,000 บาท

33,000,000
7,444,000
13,353,000
12,203,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(48) สะพานข้ามห้วยขะยู ง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 220 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(49) สะพานข้ามลํานํายาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 160 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(50) สะพานข้ามแม่นายม
ํ อ.ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย 130 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(51) สะพานข้ามคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 130 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(52) สะพานในสายทาง อบ.3058 แยก ทล.231 - ข้ามลํามูลน้อย
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 160 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(53) สะพานข้ามลําห้วยยาง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 150 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(54) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 270 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,374,000 บาท
49,252,400
11,942,200
16,374,000
20,936,200

บาท
บาท
บาท
บาท
16,555,000 บาท

44,199,000
8,855,200
16,555,000
18,788,800

บาท
บาท
บาท
บาท
11,357,000 บาท

25,249,000
6,738,400
11,357,000
7,153,600

บาท
บาท
บาท
บาท
11,903,800 บาท

32,700,000
6,897,200
11,903,800
13,899,000

บาท
บาท
บาท
บาท
16,711,500 บาท

43,849,000
10,054,800
16,711,500
17,082,700

บาท
บาท
บาท
บาท
8,879,800 บาท

27,904,000
7,161,800
8,879,800
11,862,400

บาท
บาท
บาท
บาท
15,046,000 บาท

43,358,800
9,878,400
15,046,000
18,434,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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(55) สะพานข้ามลําห้วยตาเทียว อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(56) สะพานข้ามแม่นาน้
ํ อย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 68 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(57) สะพานข้ามคลองเครือหวาย อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(58) สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 110 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(59) สะพานข้ามคลองลาวน อ.แกลง จ.ระยอง 72 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(60) สะพานข้ามห้วยตะลุย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(61) สะพานข้ามลําห้วยทราย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(62) สะพานข้ามลําพลับพลา อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ.มหาสารคาม 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(63) สะพานข้ามลํานําชี อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด 110 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

8,231,200 บาท
28,380,000
7,161,800
8,231,200
12,987,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,080,000 บาท

15,400,000 บาท
3,080,000 บาท
12,320,000 บาท
3,500,000 บาท
17,500,000 บาท
3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
9,340,000 บาท
46,700,000 บาท
9,340,000 บาท
37,360,000 บาท
3,580,000 บาท
17,900,000 บาท
3,580,000 บาท
14,320,000 บาท
7,600,000 บาท
38,000,000 บาท
7,600,000 บาท
30,400,000 บาท
5,120,000 บาท
25,600,000 บาท
5,120,000 บาท
20,480,000 บาท
5,140,000 บาท
25,700,000 บาท
5,140,000 บาท
20,560,000 บาท
4,740,000 บาท
23,700,000 บาท
4,740,000 บาท
18,960,000 บาท
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(64) สะพานข้ามลํานํากว้าง อ.เมือง จ.ยโสธร 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(65) สะพานข้ามห้วยลําซอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 110 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(66) สะพานข้ามห้วยมอเกอ อ.พบพระ จ.ตาก 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(67) สะพานข้ามแม่นาปิ
ํ ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(68) สะพานข้ามคลองมิน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(69) สะพานข้ามคลองราง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(70) สะพานข้ามคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(71) สะพานข้ามคลองลําพญาธาร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(72) สะพานข้ามคลองชี อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 70 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

6,560,000 บาท
32,800,000 บาท
6,560,000 บาท
26,240,000 บาท
5,520,000 บาท
27,600,000 บาท
5,520,000 บาท
22,080,000 บาท
3,508,000 บาท
17,540,000 บาท
3,508,000 บาท
14,032,000 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
6,600,000 บาท
33,000,000 บาท
6,600,000 บาท
26,400,000 บาท
7,200,000 บาท
36,000,000 บาท
7,200,000 บาท
28,800,000 บาท
3,060,000 บาท
15,300,000 บาท
3,060,000 บาท
12,240,000 บาท
4,800,000 บาท
24,000,000 บาท
4,800,000 บาท
19,200,000 บาท
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(73) สะพานข้ามคลองกะปง อ.กะปง จ.พังงา 60 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(74) สะพานข้ามคลองชิง อ.กาบัง จ.ยะลา 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(75) สะพานข้ามลํานําปาว อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์ 100 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(76) สะพานข้ามลํานํายาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 80 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(77) สะพานเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 670 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(78) สะพานข้ามแม่นาป่
ํ าสัก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(79) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ 230 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(80) สะพานข้ามแม่นาวั
ํ ง อ.เมือง จ.ลําปาง 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,100,000 บาท
15,500,000 บาท
3,100,000 บาท
12,400,000 บาท
8,000,000 บาท
40,000,000 บาท
8,000,000 บาท
32,000,000 บาท
6,408,000 บาท
32,040,000 บาท
6,408,000 บาท
25,632,000 บาท
8,400,000 บาท
42,000,000 บาท
8,400,000 บาท
33,600,000 บาท
56,000,000 บาท
280,000,000
56,000,000
112,000,000
112,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
10,480,000 บาท

52,400,000
10,480,000
20,960,000
20,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,368,000 บาท

46,840,000
9,368,000
18,736,000
18,736,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,980,000 บาท

29,900,000
5,980,000
11,960,000
11,960,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(81) สะพานข้ามคลองหนองปู อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 140 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(82) สะพานข้ามคลองตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 801 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(83) สะพานข้ามแม่นาฮี
ํ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 130 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(84) สะพานข้ามห้วยบางทราย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 250 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(85) สะพานข้ามห้วยลําทราย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 130 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(86) สะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล 1,320 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(87) สะพานข้ามลํามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 170 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

6,468,000 บาท
32,340,000
6,468,000
12,936,000
12,936,000

บาท
บาท
บาท
บาท
102,000,000 บาท

510,000,000
102,000,000
204,000,000
204,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
12,880,000 บาท

64,400,000
12,880,000
25,760,000
25,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
15,740,000 บาท

78,700,000
15,740,000
31,480,000
31,480,000

บาท
บาท
บาท
บาท
6,400,000 บาท

32,000,000
6,400,000
12,800,000
12,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
60,000,000 บาท

300,000,000
60,000,000
120,000,000
120,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
9,000,000 บาท

45,000,000
9,000,000
18,000,000
18,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(88) สะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 120 ม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 86 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 35 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บนําลําปาว
อ.สหัสขันธ์, สามชัย จ.กาฬสินธุ ์
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตํามะลัง
อ.เมือง จ.สตูล
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
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
31,863,000 บาท
31,863,000 บาท
59,155,000 บาท
41,500,000 บาท
13,200,000 บาท
2,805,000 บาท

14,025,000
2,805,000
5,610,000
5,610,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,650,000 บาท

8,250,000
1,650,000
3,300,000
3,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.2 โครงการที 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
5,701,289,000 บาท
8.9.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
2. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิมขึน
3. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
8.9.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
28,934,879,800 บาท
8.9.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
28,934,879,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
5,701.2890
5,701.2890
-

รวม
5,701.2890
5,701.2890

8.9.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
2,501.330
854.451
863.529
958.125
( 1,263.628 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
10,117.6808
5,701.2890 6,217.4100 6,898.5000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
10,117.6808
5,701.2890 6,217.4100 6,898.5000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

10,117.6808
-

5,701.2890
-

6,217.4100
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6,898.5000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 241 รายการ (รวม 323.744 กม.)
(2) ถนนสายแยก ทล.2321 - บ.เขาสลักได อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3.029 กม.
(3) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.ซับยาง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2.195 กม.
(4) ถนนสายแยก ทช.สห.2010 - แยก ทช.สห.2005 อ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
1.934 กม.
(5) ถนนสายแยก ทล.2354 - แยก ทล.2069 อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
4.000 กม.
(6) ถนนสายแยก ทล.205 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
2.868 กม.
(7) ถนนสายแยก ทช.นม.2039 - อ.จักราช อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา 1.400 กม.
(8) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.ยานาง (ตอนร้อยเอ็ด) อ.เกษตรวิสยั
จ.ร้อยเอ็ด 3.705 กม.
(9) ถนนสายแยก ทล.2134 - บ.ท่าเสียว อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
3.500 กม.
(10) ถนนสายแยก ทล.118 - บ.ศรีบวั บาน (ตอนเชียงใหม่) อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 2.365 กม.
(11) ถนนสายแยก ทล.106 - บ.ห้วยอ้อ (โครงการพระราชดําริฯ ลุม่ นําอาว)
อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน 2.300 กม.
(12) ถนนสายยุทธศาสตร์เชือมภูมภิ าคชายแดนระนอง - บ.ทรายอ่อน บ.นําพุ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1.000 กม.
(13) ถนนสายแยก ทล.403 - ถนนเทวบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1.581 กม.
(14) ถนนสายแยก ทช.รน.1004 - บ.คลองจัน อ.กระบุรี จ.ระนอง
2.275 กม.
(15) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ศาลาเขียว อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
3.960 กม.
(16) ถนนสายแยก ทช.สก.2031 - บ.ลุงพลู อ.เมือง จ.สระแก้ว 2.800 กม.
(17) ถนนสายแยก ทล.4038 - บ.พรุเตย อ.คลองท่อม จ.กระบี 2.050 กม.

5,701,289,000 บาท
5,701,289,000
5,701,289,000
5,701,289,000
5,521,318,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,942,895,000 บาท
19,600,000 บาท
14,000,000 บาท
14,505,000 บาท
24,000,000 บาท
17,208,000 บาท
12,000,000 บาท
17,464,000 บาท
18,930,000 บาท
14,850,000 บาท
14,900,000 บาท
12,000,000 บาท
30,900,000 บาท
19,530,000 บาท
25,067,000 บาท
18,763,000 บาท
11,550,000 บาท
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(18) ถนนสายแยก ทล.4156 - บ.บางใหญ่ อ.เขาพนม จ.กระบี 3.400 กม.
(19) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.นายม อ.เมือง จ.อุดรธานี 5.200 กม.
(20) ถนนสายแยก ทล.227 - บ.เหล่าสู ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ ์ 4.095 กม.
(21) ถนนสายแยก ทล.12 - บ.ดงสยาม อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ ์ 2.097 กม.
(22) ถนนสายแยก ทล.3086 - บ.หนองแกใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
3.800 กม.
(23) ถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.ห้วยยาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2.397 กม.
(24) ถนนสาย บ.ทุง่ สมอ - บ.ดอนสระ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
2.850 กม.
(25) ถนนสาย บ.ดอนตาเพชร - บ.เขารักษ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
2.400 กม.
(26) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาท่
ํ าจีน อ.เมือง จ.ชัยนาท 1.015 กม.
(27) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองแอ่งปุก อ.เขาสมิง จ.ตราด 4.275 กม.
(28) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาชี
ํ บ ้านห้วยนําคํา อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ 2.350 กม.
(29) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาชี
ํ บ้านยางละหาน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
2.868 กม.
(30) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาชี
ํ ท่านกโง่บา้ นหนองปลาปึ ง
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 1.820 กม.
(31) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํามูล บ้านโนนขาม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2.000 กม.
(32) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํามาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 2.590 กม.
(33) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํามูล บ้านสัมฤทธิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
1.925 กม.
(34) ถนนเชิงลาดสะพานสีหราช อ.รัตนบุรี จ.สุรนิ ทร์ 2.200 กม.
(35) ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด - ประเคียบ อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรนิ ทร์ 1.960 กม.
(36) ถนนเชิงลาดสะพานพญาราม อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 2.975 กม.
(37) ถนนเชิงลาดสะพานตะเคียน - ป่ ายาว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 2.000 กม.
(38) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยขีลิง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 1.720 กม.
(39) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํานํายัง อ.เมือง จ.ยโสธร 1.200 กม.
(40) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยทับทัน - บ.คําผง อ.เมืองจันทร์
จ.ศรีสะเกษ 1.810 กม.
(41) ถนนเชิงลาดสะพานกรมโยธาธิการ 2534 - แยก ทล.221
อ.นําเกลียง จ.ศรีสะเกษ 2.594 กม.
(42) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยสําราญ - บ.นาคํา ม.4 อ.อุทมุ พรพิสยั
จ.ศรีสะเกษ 2.250 กม.

19,000,000
26,000,000
25,823,000
14,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

22,390,000 บาท
11,670,000 บาท
13,180,000 บาท
13,670,000 บาท
10,398,000 บาท
27,000,000 บาท
14,100,000 บาท
14,250,000 บาท
10,920,000 บาท
15,000,000 บาท
13,950,000 บาท
14,000,000 บาท
15,400,000 บาท
13,720,000
20,825,000
14,000,000
14,230,000
17,150,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,780,000 บาท
14,660,000 บาท
13,700,000 บาท
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(43) ถนนเชิงลาดสะพานลําเซบาย บ.นาเมือง - บ.หนองชุม อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 2.550 กม.
(44) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยตาหวัง อ.โพธิไทร จ.อุบลราชธานี
2.500 กม.
(45) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาแควน้
ํ
อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
3.232 กม.
(46) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองขอน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
2.030 กม.
(47) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาน่
ํ าน อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก
2.260 กม.
(48) ถนนเชิงลาดสะพานวงฆ้องพัฒนา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5.375 กม.
(49) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองพระยาปันแดน อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 7.475 กม.
(50) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาแม่
ํ มอก อ.ศรีสชั นาลัย จ.สุโขทัย
3.390 กม.
(51) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นารั
ํ บร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1.370 กม.
(52) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองพรหมโหด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
2.365 กม.
(53) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองอีเลิศ อ.เมือง จ.สระแก้ว 1.950 กม.
(54) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาตรั
ํ ง อ.รัษฎา จ.ตรัง 2.507 กม.
(55) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยฮี บ.ท่าสวรรค์ - บ.นางัว อ.เซกา
จ.บึงกาฬ 2.375 กม.
(56) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยฮี บ.ซางใต้ - บ.ดอนแดง อ.เซกา
จ.บึงกาฬ 5.000 กม.
(57) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํานําลําพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
6.100 กม.
(58) ถนนเชิงลาดสะพานสายสัมพันธ์ขา้ มแม่นาสงคราม
ํ
- บ.หนองหมากแซว
อ.ทุง่ ฝน จ.อุดรธานี 2.440 กม.
(59) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํานําปาว - บ.โปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
2.882 กม.
(60) ถนนเชิงลาดสะพานโคกตะแบง ข้ามห้วยบังอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2.190 กม.
(61) ถนนเชิงลาดสะพานโป่ งเหล่าขุมเงินข้ามห้วยบังอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2.300 กม.
(62) ถนนเชิงลาดสะพานนาจานร่วมใจข้ามห้วยบังอี อ.เมือง จ.มุกดาหาร
2.275 กม.

17,860,000 บาท
11,830,000 บาท
14,890,000 บาท
10,700,000 บาท
14,000,000 บาท
35,200,000 บาท
39,820,000 บาท
12,000,000 บาท
13,370,000 บาท
14,976,000 บาท
12,871,000 บาท
18,100,000 บาท
12,000,000 บาท
30,000,000 บาท
32,930,000 บาท
16,000,000 บาท
13,000,000 บาท
14,270,000 บาท
14,990,000 บาท
14,820,000 บาท
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(63) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่นาพุ
ํ ง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
2.800 กม.
(64) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลํานํากํา อ.เมือง จ.สกลนคร 4.219 กม.
(65) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ลาดบัวหลวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.500 กม.
(66) ถนนสายแยก ทล.9 - อําเภอไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.560 กม.
(67) ถนนสายแยก ทล.9 - แยก ทล.340 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
0.750 กม.
(68) ถนนสายแยก ทช.นบ.3015 - บ.คลองหนึง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1.300 กม.
(69) ถนนสายแยก ทล.346 - แยก ทล. 3215 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
0.570 กม.
(70) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.หนองไผ่ขาด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
0.650 กม.
(71) ถนนสายแยก ทล.3261 - บ.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1.015 กม.
(72) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองสิบสองสายกลาง อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 1.160 กม.
(73) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.คลองแปด อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
1.000 กม.
(74) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.คลองบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 0.687 กม.
(75) ถนนสายแยก ทล.346 - วัดเจดียห์ อย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1.460 กม.
(76) ถนนสายแยก ทล.9 - บ.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1.120 กม.
(77) ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองหมู อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
1.168 กม.
(78) ถนนสายแยก ทล.347 - บ.บางระกํา อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 2.125 กม.
(79) ถนนสายแยก ทช.อย.2008 - บ.ตลาด อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 1.750 กม.
(80) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.ไก่จน้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
2.000 กม.
(81) ถนนสาย บ.แถว ม.4 - เขือนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
2.000 กม.

16,800,000 บาท
25,000,000 บาท
14,900,000 บาท
14,899,000 บาท
14,899,000 บาท
14,900,000 บาท
13,678,000 บาท
14,900,000 บาท
14,200,000 บาท
14,200,000 บาท
14,200,000 บาท
19,300,000 บาท
16,300,000 บาท
14,200,000 บาท
16,300,000 บาท
43,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
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(82) ถนนสายแยก ทล.340 - บ.ไม้ตรา อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 0.900 กม.
(83) ถนนสายแยก ทล.3064 - บ.ยางห้าร้อย (ตอนที 2) อ.โพธิทอง
จ.อ่างทอง 1.500 กม.
(84) ถนนสายแยก ทล.334 - บ.โรงช้าง อ.เมือง จ.อ่างทอง 2.400 กม.
(85) ถนนสายแยก ทล.32 - บ.มหานาม อ.เมือง จ.อ่างทอง 2.000 กม.
(86) ถนนสายแยก ทล.2219 - บ.ตะคร้อ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 3.000 กม.
(87) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.ตีนโนนเหนือ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 2.000 กม.
(88) ถนนสายแยก ทล.3193 - บ.แหลม อ.โป่ งนําร้อน จ.จันทบุรี 3.650 กม.
(89) ถนนสายแยก ทล.3156 - บ.อ่าวตาลคู่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
1.470 กม.
(90) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.หินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 2.200 กม.
(91) ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนเพชรบุรี) อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 3.355 กม.
(92) ถนนสายแยก ทช.พบ.4024 - บ.ขลู่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 0.725 กม.
(93) ถนนสายแยก ทล.3209 - บ.ไร่โคก (ตอนราชบุรี) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
1.500 กม.
(94) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.สีแยกหนองไผ่ อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
1.700 กม.
(95) ถนนสายแยก ทล.3208 - บ.หนองหม้อข้าว อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
1.000 กม.
(96) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.กระทุม่ แบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1.750 กม.
(97) ถนนสายแยก ทช.สค.1018 - บ.แคราย อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร
1.180 กม.
(98) ถนนสายแยก ทล.375 - บ.หนองนกไข่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
1.600 กม.
(99) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 2.500 กม.
(100) ถนนสายแยก ทล.225 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
2.500 กม.
(101) ถนนสายแยก ทล.2148 - บ.ปะคํา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
3.850 กม.
(102) ถนนสายแยก ทล.2384 - บ.คูเมือง อ.คง จ.นครราชสีมา 5.000 กม.
(103) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีควิ จ.นครราชสีมา 5.000 กม.
(104) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.หนองเสือบอง อ.ปักธงชัย, ครบุรี
จ.นครราชสีมา 5.000 กม.
(105) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.700 กม.

43,540,000 บาท
14,000,000
14,500,000
20,000,000
14,850,000
12,000,000
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,000,000 บาท
14,390,000 บาท
22,376,000 บาท
10,000,000 บาท
12,800,000 บาท
18,798,000 บาท
12,400,000 บาท
13,300,000 บาท
14,300,000 บาท
21,000,000 บาท
18,000,000 บาท
15,000,000 บาท
40,020,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,130,000 บาท
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(106) ถนนสาย บ.โนนหญ้าคา - บ.โคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
2.250 กม.
(107) ถนนสายแยก ทล.2285 - บ.หนองบัววง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
3.800 กม.
(108) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.โคกสว่าง อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1.600 กม.
(109) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ดอนอะราง อ.โนนสุวรรณ จ.บุรรี มั ย์
1.600 กม.
(110) ถนนสายแยก ทล.2223 - บ.คูเมือง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์
1.200 กม.
(111) ถนนสายแยก ทล.2378 - เทศบาลตําบลห้วยราช อ.สตึก จ.บุรรี มั ย์
1.000 กม.
(112) ถนนสายเทศบาลตําบลกระสัง - บ.โนนจําปา อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์
1.900 กม.
(113) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.เบาใหญ่ อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ 1.600 กม.
(114) ถนนสายแยก ทล.24 - บ.ขามน้อย อ.หนองกี จ.บุรรี มั ย์ 1.600 กม.
(115) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 5.600 กม.
(116) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.รําเบอะ อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์ 5.000 กม.
(117) ถนนสายแยก ทล.2378 - เมืองสุรนิ ทร์ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์
7.575 กม.
(118) ถนนสายแยก ทล.214 - บ.ศีขรภูมิ อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 5.800 กม.
(119) ถนนสายแยก ทล.2371 - บ.หนองบัวตาคง อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์
2.900 กม.
(120) ถนนสายแยก ทล.2077 - บ.ปราสาท อ.สังขะ จ.สุรนิ ทร์ 2.800 กม.
(121) ถนนสายแยก ทล.229 - บ.โนนสะอาด อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
1.995 กม.
(122) ถนนสายแยก ทล.207 - อําเภอนาเชือก (ตอนมหาสารคาม)
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 0.950 กม.
(123) ถนนสายแยก ทล.2063 - บ.นาดูน (สีแยกบ้านนาข่า) อ.วาปี ปทุม
จ.มหาสารคาม 1.044 กม.
(124) ถนนสายแยก ทล.202 - บ.แจ่มอารมณ์ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
2.760 กม.
(125) ถนนสายแยก ทล.2046 - บ.ดงกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1.721 กม.
(126) ถนนสายแยก ทล.2044 - บ.หนองเรือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1.775 กม.
(127) ถนนสายแยก ทล.215 - บ.สงแคน อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด
1.400 กม.
(128) ถนนสายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 2.040 กม.

13,500,000 บาท
29,940,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000
14,000,000
14,000,000
22,400,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30,300,000 บาท
23,200,000 บาท
11,600,000 บาท
11,200,000 บาท
13,490,000 บาท
12,970,000 บาท
13,050,000 บาท
26,500,000 บาท
13,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
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(129) ถนนสายแยก ทช.รอ.2027 - บ.โพธิตาก อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1.860 กม.
(130) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ท่าสะอาด อ.วังสะพุง จ.เลย 2.000 กม.
(131) ถนนสายแยก ทล.201 - บ.ผาหวาย อ.หนองหิน จ.เลย 1.800 กม.
(132) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.วังเลา อ.เอราวัณ จ.เลย 1.800 กม.
(133) ถนนสายแยก ทล.21 - บ.นาซําแซง อ.ภูเรือ จ.เลย 1.800 กม.
(134) ถนนสายแยก ทล.2169 - บ.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
4.200 กม.
(135) ถนนสายแยก ทล.226 - บ.พิมาย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
1.272 กม.
(136) ถนนสายแยก ทล.2201 - บ.บ่อทอง อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 3.366 กม.
(137) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.กําแมด อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
2.500 กม.
(138) ถนนสายแยก ทล.220 - บ.ตะเคียน อ.ขุขนั ธ์ จ.ศรีสะเกษ 2.900 กม.
(139) ถนนสายแยก อจ.ถ.1 - 0004 - บ.หนองมะแซว อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
2.250 กม.
(140) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.แมด อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 1.719 กม.
(141) ถนนสายแยก ทล.225 - บ.วังก้านเหลือง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
0.840 กม.
(142) ถนนสายแยก ทล.3420 - บ.ซับตะเคียน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
4.125 กม.
(143) ถนนสายแยก ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
1.500 กม.
(144) ถนนสายแยก ทล.117 - บ.ตอรัง อ.สามง่าม จ.พิจติ ร 3.333 กม.
(145) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.บางไผ่ อ.ทับคล้อ จ.พิจติ ร 3.333 กม.
(146) ถนนสายแยก ทช.3002 - บ.หนองวงเกวียน อ.ศรีสาํ โรง จ.สุโขทัย
3.000 กม.
(147) ถนนสายแยก ทล.1131 - บ.ใหม่ทงุ่ โพธิเงิน อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย
3.650 กม.
(148) ถนนสายแยก ทช.อต.4056 - บ.เขาสัก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
2.000 กม.
(149) ถนนสายแยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
2.350 กม.
(150) ถนนสายแยก ถนนพัฒนาการคูขวาง - บ.นาวง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 3.000 กม.
(151) ถนนสายแยก ทล.4103 - บ.นาพร้าว อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
3.100 กม.

11,967,000
14,500,000
14,500,000
14,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,460,000 บาท
14,310,000 บาท
14,771,000 บาท
12,760,000 บาท
14,300,000 บาท
15,760,000 บาท
12,320,000 บาท
12,000,000 บาท
25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
13,680,000 บาท
11,625,000 บาท
14,900,000 บาท
15,000,000 บาท
12,050,000 บาท
18,700,000 บาท
15,000,000 บาท
49,460,000 บาท
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(152) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.กลาง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
3.000 กม.
(153) ถนนสายแยก ทล.401 - บ.นอกท่า อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
3.000 กม.
(154) ถนนสายแยก ทล.41 - สถานีรถไฟคลองจัง อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช 3.356 กม.
(155) ถนนสายแยก ทล.403 - บ.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
2.800 กม.
(156) ถนนสายแยก ทล.4 - นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ.บางกลํา จ.สงขลา
4.045 กม.
(157) ถนนสายแยก ทล.4287 - บ.นําตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6.500 กม.
(158) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 4.610 กม.
(159) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนดตอนสงขลา อ.ระโนด
จ.สงขลา 1.000 กม.
(160) ถนนสายแยก ทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.สะเดา จ.สงขลา
1.400 กม.
(161) ถนนสายแยก ทล.407 - บ.แขยง อ.เมือง จ.สงขลา 4.500 กม.
(162) ถนนสายแยก ทช.สข.5057 อ่างเก็บนําคลองหลา - บ.ท่าหรัง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 2.100 กม.
(163) ถนนสายแยก ทล.3347 - บ.ควายเขาหัก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
1.900 กม.
(164) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.กกสับใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2.000 กม.
(165) ถนนสายแยก ทล.304 - บ.ห้วยหิน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
3.000 กม.
(166) ถนนสายแยก ทล.3200 - บ.บางขนาก อ.คลองเขือน จ.ฉะเชิงเทรา
5.000 กม.
(167) ถนนสายแยก ทล.3369 - บ.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
12.648 กม.
(168) ถนนสายแยก ทล.305 - วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.องครักษ์
จ.นครนายก 1.000 กม.
(169) ถนนสายแยกคันคลองชลประทาน - บ.บางมงคล อ.บ้านนา
จ.นครนายก 1.000 กม.
(170) ถนนสาย บ.บางปลาร้า - บ.ไผ่แถว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
1.840 กม.
(171) ถนนสายแยก ทล.33 - บ.เนิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 2.050 กม.
(172) ถนนสาย บ.อรทัย - บ.คลองหัวกรด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 1.890 กม.

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
14,950,000 บาท
14,890,000 บาท
12,860,000 บาท
29,500,000 บาท
25,900,000 บาท
10,950,000 บาท
11,620,000 บาท
14,800,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
19,000,000 บาท
28,000,000 บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
13,100,000 บาท
14,690,000 บาท
17,010,000 บาท
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(173) ถนนสายแยก ทล.348 - บ.คลองตะเคียน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
2.275 กม.
(174) ถนนสายแยก ทช.สก.4033 - บ.ทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
1.800 กม.
(175) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.สีแยกไพรจิตร อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
2.175 กม.
(176) ถนนสายแยก ทล.317 - บ.ซับสมบูรณ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
2.260 กม.
(177) ถนนสายแยก ทล. 4 - นําตกไพรวัลย์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
1.300 กม.
(178) ถนนสายแยก ทล.4048 - บ.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3.525 กม.
(179) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 1.750 กม.
(180) ถนนสายแยก ทล.41 - บ.สํานักปรางค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
1.800 กม.
(181) ถนนสายแยก ทล.4 - บ.ศาลาเม็ง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 1.335 กม.
(182) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.นาคําแคน อ.เซกา จ.บึงกาฬ 1.500 กม.
(183) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.ตูม (ตอนหนองคาย) อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย 2.000 กม.
(184) ถนนสายแยก ทล.212 - บ.เซิม อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย 1.760 กม.
(185) ถนนสายแยก ทล.2376 - บ.นาตูม อ.นายูง จ.อุดรธานี 4.000 กม.
(186) ถนนสายแยก ทล.210 - บ.ดงมีชยั อ.เมือง จ.อุดรธานี 2.000 กม.
(187) ถนนสายแยก ทล.2263 - บ.แหลมทองพัฒนา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
3.500 กม.
(188) ถนนสายแยก ทล.2 - บ.หลุบหวาย อ.เมือง จ.อุดรธานี 2.050 กม.
(189) ถนนสายแยก ทล.2315 - วัดป่ าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย ์
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 2.000 กม.
(190) ถนนสายแยก ทล.2313 - บ.หมากหญ้า อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
2.000 กม.
(191) ถนนสายแยก ทล.2028 - บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์, ศรีสงคราม
จ.นครพนม 1.850 กม.
(192) ถนนสาย บ.หาดแพง - บ.หมูมน่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
2.300 กม.
(193) ถนนสายแยก ทล.2277 - บ.นาจาน อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร
2.200 กม.
(194) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.ดงน้อย อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
1.031 กม.

14,674,000 บาท
13,005,000 บาท
14,029,000 บาท
15,224,000 บาท
10,200,000 บาท
22,912,000 บาท
16,688,000 บาท
14,940,000 บาท
14,370,000 บาท
15,000,000 บาท
11,000,000
11,000,000
23,000,000
11,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

11,000,000 บาท
11,270,000 บาท
11,000,000 บาท
11,000,000 บาท
12,000,000 บาท
14,900,000 บาท
14,800,000 บาท
14,500,000 บาท
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(195) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เจริญศิลป์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
2.748 กม.
(196) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4.155 กม.
(197) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.เดือศรีคนั ไชย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
2.720 กม.
(198) ถนนสายแยก ทล.222 - บ.วังม่วง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
3.733 กม.
(199) ถนนสายแยก ทล.22 - บ.หนามแท่ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
2.600 กม.
(200) ถนนสายแยก ทล.101 - บ.หนองห้า อ.นาน้อย จ.น่าน 1.900 กม.
(201) ถนนสายแยก ทล.323 - บ.วังเขมร อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2.200 กม.
(202) ถนนสาย บ.สามยอด - บ.โป่ งรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1.765 กม.
(203) ถนนสายแยก ทล.3229 - บ.หนองปลามอบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
1.475 กม.
(204) ถนนสาย บ.บอนใหญ่ - บ.บัวหวัน อ.บางเลน จ.นครปฐม 1.800 กม.
(205) ถนนสายแยก ทล.3264 - อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
2.225 กม.
(206) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
2.844 กม.
(207) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
2.000 กม.
(208) ถนนสายแยก ทล.333 - บ.หนองปลิง อ.ดอนเจดีย ์ จ.สุพรรณบุรี
1.950 กม.
(209) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามคลองอิปนั อ.ปลายพระยา จ.กระบี
1.800 กม.
(210) ถนนสายทางแยกแม่สา - กองพลทหารราบที 7 อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
5.501 กม.
(211) ถนนเชิงลาดสะพานข้ามห้วยเสนง บ.ตาเตียว อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์
2.630 กม.
(212) ถนนเชิงลาดสะพานคําสุขพัฒนา อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 2.370 กม.
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 452 หน่วย)

12,000,000 บาท
13,000,000 บาท
12,400,000 บาท
18,000,000 บาท
12,400,000 บาท
15,000,000 บาท
10,670,000 บาท
13,900,000 บาท
10,200,000 บาท
14,980,000 บาท
14,811,000 บาท
12,425,000 บาท
12,851,000 บาท
12,701,000 บาท
14,400,000 บาท
50,000,000 บาท
17,000,000 บาท
15,400,000 บาท
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
109,471,000 บาท
109,471,000 บาท
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1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สนิ งานทางและสะพาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ ที 1)
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สนิ งานทางและสะพาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุม่ ที 2)

63,000,000 บาท
40,000,000 บาท
11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
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8.9.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
3,507,675,500 บาท
8.9.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
3. เพือสร้างความเจริญในพืนที เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ้างงานในพืนทีชนบท อันจะทําให้ประชาชนในชนบท
มีรายได้เพิมขึน
8.9.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
20,410,969,800 บาท
8.9.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
20,410,969,800 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
3,507.6755
2,557.6755
950.0000
-

รวม
3,507.6755
2,557.6755
950.0000

8.9.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
402.392
113.531
41.368
( 402.392 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
4
2
4
6
(3)
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
5,446.4799
3,507.6755 3,264.8144 8,192.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
5,446.4799
3,507.6755 3,264.8144 8,192.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5,446.4799
-

3,507.6755
-

3,264.8144
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8,192.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 665 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางนําเปรียว จ.นครนายก,
ฉะเชิงเทรา 32.975 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 28.780 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 10.408 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์
จ.นครนายก 18.368 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

3,507,675,500 บาท
3,507,675,500
3,507,675,500
3,507,675,500
950,000,000
950,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

950,000,000 บาท
2,415,605,100 บาท
2,415,605,100 บาท
841,406,700 บาท
2,116,695,000
323,327,100
412,204,200
539,757,000
841,406,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
745,764,400 บาท

1,656,215,000
269,486,900
218,629,800
422,333,900
745,764,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
252,276,000 บาท

445,200,000
122,000,000
70,924,000
252,276,000

บาท
บาท
บาท
บาท
268,866,000 บาท

681,300,000
175,200,000
113,133,000
268,866,000
124,101,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(5) สะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.3027 เชือม ทล.3138 ต.เขาคันทรง
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 - บ.ซับพลู (ตอนที 2) อ.วังนําเขียว
จ.นครราชสีมา 23.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลียงเมืองสันป่ าตอง - หางดง
อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือการเชือมต่อระบบขนส่ง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสายแยก ทล.3481 - ทล.3312
อ.บางนําเปรียว, องครักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา, นครนายก
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย สข.4040 แยก ทล.4135
(กม.ที 8+300) - ทล.4145 อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย นว.1001
แยก ทล.1 - บ.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง

91,001,000 บาท
277,999,000
55,722,000
91,001,000
131,276,000

บาท
บาท
บาท
บาท
51,092,600 บาท

170,508,000
46,951,600
51,092,600
72,463,800

บาท
บาท
บาท
บาท
165,198,400 บาท

720,300,000
146,936,600
165,198,400
408,165,000

บาท
บาท
บาท
บาท
1,021,800 บาท
1,021,800 บาท
1,021,800 บาท
141,048,600 บาท
141,048,600 บาท
25,700,000 บาท
14,900,000 บาท
14,500,000 บาท
18,000,000 บาท
18,500,000 บาท
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(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 บ.บางนําเปรียว จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง
จ.เชียงราย
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุรี, ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(10) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนน
ทช.ชบ.3027 เชือม ทล.3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

13,999,900 บาท
54,913,000
13,187,000
13,722,000
14,004,100
13,999,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
12,712,700 บาท

49,852,000
11,006,000
13,415,800
12,717,500
12,712,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,573,000 บาท

13,356,000
3,355,000
2,428,000
7,573,000

บาท
บาท
บาท
บาท
8,059,000 บาท

20,439,000
4,818,000
3,828,000
8,059,000
3,734,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,477,000 บาท

7,661,700
1,563,600
2,477,000
3,621,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(11) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนน
สายเลียงเมืองสันป่ าตอง - หางดง อ.สันป่ าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,627,000 บาท
20,203,700
4,123,200
4,627,000
11,453,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
8.9.4.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองให้สามารถเดินทางได้คล่องตัวมากขึน
3. เพือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทังในปัจจุบนั และอนาคต

1,034,448,400 บาท

8.9.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
7,418,041,400 บาท
8.9.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
7,418,041,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือการพัฒนาถนนผังเมือง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
1,034.4484
438.4484
596.0000
-

รวม
1,034.4484
438.4484
596.0000

8.9.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
105.983
32.765
8.899
( 105.983 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
6
4
9
8
(3)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางได้คุณภาพตามมาตรฐาน
100
100
100
100
ทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
2,842.7301
1,034.4484 1,730.8629 1,810.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
2,842.7301
1,034.4484 1,730.8629 1,810.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2,842.7301
-

1,034.4484
-

1,730.8629
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

1,810.0000
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาถนนผังเมือง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 642 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) โครงการก่อสร้างทางกลับรถพร้อมระบบระบายนําบนถนนสาย ข2
ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 0.763 กม.
(2) ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.ชุมพร 8.440 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ)
จ.นครสวรรค์ 1.855 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จ.สระบุรี 0.763 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จ.เลย 6.128 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

1,034,448,400 บาท
1,034,448,400
1,034,448,400
1,034,448,400
596,000,000
596,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

596,000,000 บาท
364,395,000 บาท
364,395,000 บาท
18,497,000 บาท
100,000,000 บาท
788,000,000
382,200,000
253,550,000
52,250,000
100,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
36,000,000 บาท

93,700,000
20,000,000
37,700,000
36,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
33,900,000 บาท

86,900,000
16,600,000
36,400,000
33,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
69,230,000 บาท

154,980,000
42,640,000
43,110,000
69,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา และป้ องกันนําท่วม สาย ก2 และ ก3
ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 5.917 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวม
ชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชือมทางเลียงเมือง จ.พะเยา
8.899 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือการพัฒนาถนนผังเมือง
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม
จ.นครพนม
(3) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบถนนสาย ค1 ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง
จ.ชลบุรี
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย
จ.เลย
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวม
เมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
และถนนส่วนต่อเชือมทางเลียงเมือง จ.พะเยา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

64,000,000 บาท
140,000,000
31,240,000
44,760,000
64,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

42,768,000 บาท
450,000,000
152,232,000
42,768,000
255,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
4,678,000 บาท
4,678,000 บาท
4,678,000 บาท
69,375,400 บาท
69,375,400 บาท
21,140,000 บาท
10,000,000 บาท
32,000,000 บาท
1,438,400 บาท

4,649,400
1,172,600
2,038,400
1,438,400

บาท
บาท
บาท
บาท

4,797,000 บาท
20,931,900
4,272,000
4,797,000
11,862,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.5 โครงการที 5 : โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
8.9.5.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองให้สามารถเดินทางได้คล่องตัวมากขึน
3. เพือรองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทังในปัจจุบนั และอนาคต

2,873,301,000 บาท

8.9.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
16,796,238,500 บาท
8.9.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
16,796,238,500 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค
2. จัดกรรมสิทธิทีดินเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
2,873.3010
2,808.3010
65.0000
-

รวม
2,873.3010
2,808.3010
65.0000

8.9.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
74.869
37.783
23.061
7.092
( 74.769 )
สายทาง
เชิงปริมาณ : สายทางทีได้รบั การจัดกรรมสิทธิทีดิน
5
2
5
5
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้างทางและสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
9,562.4375
2,873.3010 2,180.2500 2,180.2500
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
9,562.4375
2,873.3010 2,180.2500 2,180.2500
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

9,562.4375
-

2,873.3010
-

2,180.2500
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2,180.2500
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีดิน
กิจกรรมจัดกรรมสิทธิทีดินเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าทีดินทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรมก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)
ตอน NS1 5.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)
ตอน NS2 2.800 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)
ตอน NS3 4.322 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

2,873,301,000 บาท
2,873,301,000
2,873,301,000
2,873,301,000
65,000,000
65,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

65,000,000 บาท
2,649,312,800 บาท
2,649,312,800 บาท
227,500,000 บาท
1,604,700,000
312,223,400
340,407,600
724,569,000
227,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
265,000,000 บาท

1,871,396,200
357,117,500
410,593,500
838,685,200
265,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
284,500,000 บาท

2,007,000,000
429,711,700
380,901,300
911,887,000
284,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) ถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)
ตอน CD Road 2.400 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(5) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สค.2032
แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(6) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.1023
แยก ทล.4 - บ.วัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี จ.นครปฐม 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010
แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1001
แยก ทล.4 - บ.ทุง่ ขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007
แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

180,750,000 บาท
1,275,640,000
260,485,700
247,832,300
586,572,000
180,750,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
196,199,700 บาท

405,591,800
71,045,400
138,346,700
196,199,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
96,754,000 บาท

211,004,000
66,000,000
48,250,000
96,754,000

บาท
บาท
บาท
บาท
51,100,000 บาท

111,900,000
26,400,000
34,400,000
51,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
47,870,000 บาท

104,200,000
26,400,000
29,930,000
47,870,000

บาท
บาท
บาท
บาท
80,231,100 บาท

224,091,100
52,800,000
91,060,000
80,231,100

บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014
แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ขยายถนนกัลปพฤกษ์ 7.602 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) ขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที 2 (ตอนที 3) 8.367 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(13) สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ
กับถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั
จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(14) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019
แยก ทล.4 - บ.ปากนําปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

81,042,000 บาท
162,442,000
40,700,000
40,700,000
81,042,000

บาท
บาท
บาท
บาท
121,417,000 บาท

476,318,000
160,000,000
59,950,000
121,417,000
134,951,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
362,474,000 บาท

988,893,800
247,200,000
99,040,000
362,474,000
280,179,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

50,507,000 บาท
230,517,000
65,710,000
50,507,000
114,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
55,853,000 บาท

113,619,000
26,520,000
55,853,000
31,246,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.4003
แยก ทล.2076 - บ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์
จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) ทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชือมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
3.875 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทล.3097 - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
3.217 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(19) สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003
แยก ทล.4 - บ.โพธิเรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
กิจกรรมก่อสร้างเพือการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบเพือแก้ไขปัญหาจราจร
บริเวณทางแยกบนถนนสาย ชร.5023 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

58,802,000 บาท
120,888,000
28,570,000
58,802,000
33,516,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
106,433,000 บาท

382,300,000
83,612,000
106,433,000
192,255,000

บาท
บาท
บาท
บาท
198,000,000 บาท

990,000,000
198,000,000
396,000,000
396,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
116,880,000 บาท

584,400,000
116,880,000
233,760,000
233,760,000

บาท
บาท
บาท
บาท
68,000,000 บาท

340,000,000
68,000,000
136,000,000
136,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
158,988,200 บาท
158,988,200 บาท
10,800,000 บาท
20,000,000 บาท
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(3) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลียงเมืองแม่รมิ
อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ (ตอนที 1)
(4) ค่าจ้างทีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ถนนสายเชือมต่อ ทล.1001 ทล.118 จ.เชียงใหม่
(5) ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายแยก ทช.ชม.3029 ทช.ชม.4039 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(6) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(8) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(9) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนต่อเชือมถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

25,000,000 บาท
10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
8,258,000 บาท
58,504,200
12,720,000
15,952,000
21,574,200
8,258,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,500,000 บาท

66,918,500
14,568,000
21,123,600
21,726,900
9,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
11,504,000 บาท

81,320,000
17,496,000
22,350,000
29,970,000
11,504,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,849,000 บาท

48,313,300
10,590,000
13,085,000
17,789,300
6,849,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(10) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ
กับถนนสาย นฐ.1023 แยก ทล.4 - บ.วัดละมุด อ.เมือง, นครชัยศรี
จ.นครปฐม
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(11) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(12) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1001 แยก ทล.4 - บ.ทุง่ ขาม
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(13) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 - บ.ปากนําปราณบุรี
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(14) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม้
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

4,195,000 บาท
9,075,000
1,815,000
3,065,000
4,195,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,650,000 บาท
3,630,000
726,000
1,254,000
1,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,650,000 บาท
3,630,000
726,000
1,254,000
1,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,910,000 บาท
3,630,000
726,000
994,000
1,910,000

บาท
บาท
บาท
บาท

3,310,000 บาท
7,260,000
1,452,000
2,498,000
3,310,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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(15) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก.4003 แยก ทล.2076 - บ.ห้วยทับทัน
อ.ห้วยทับทัน, โพธิศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(16) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1014 แยก ทล.4 - บ.เขาแดง
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(17) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที 2
(ตอนที 3)
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
และอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต.2014
แยก ทล.11 - บ.นายาง, บ.ในเมือง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,802,000 บาท
3,932,500
786,500
1,344,000
1,802,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,556,000 บาท
5,596,000
1,119,200
1,920,800
2,556,000

บาท
บาท
บาท
บาท
5,640,000 บาท

22,000,000
4,400,000
5,720,000
5,640,000
6,240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
8,698,000 บาท

33,990,000
6,798,000
8,862,000
8,698,000
9,632,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- บาท
9,075,000
1,815,000
2,425,000
4,835,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(20) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37
เชือมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย สป.1011
แยก ทล.3 - เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(22) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3097 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(23) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1003 แยก ทล.4 - บ.โพธิเรียง อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

3,137,000 บาท
11,496,600
2,347,000
3,137,000
6,012,600

บาท
บาท
บาท
บาท
5,445,000 บาท

27,225,000
5,445,000
10,890,000
10,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท
3,214,200 บาท

16,071,000
3,214,200
6,428,400
6,428,400

บาท
บาท
บาท
บาท

1,870,000 บาท
9,350,000
1,870,000
3,740,000
3,740,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.9.6 โครงการที 6 : โครงการก่อสร้างเพือยกระดับมาตรฐานสะพาน
8.9.6.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการเดินทาง
8.9.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
2,887,125,500 บาท
8.9.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,887,125,500 บาท
- เงินงบประมาณ

598,205,000 บาท

8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ขยายความกว้างสะพาน

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
598.2050
598.2050
-

รวม
598.2050
598.2050

8.9.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ขยายความกว้างสะพานแล้วเสร็จ
258
122
120
134
( 146 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ขยายความกว้างสะพานได้คุณภาพ
100
100
100
100
ตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
1,009.5616
598.2050
609.2185
670.1404
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
1,009.5616
598.2050
609.2185
670.1404
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1,009.5616
-

598.2050
-

609.2185
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

670.1404
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการก่อสร้างเพือยกระดับมาตรฐานสะพาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 77 รายการ (รวม 103 หน่วย)
(2) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย นศ.4073 แยกทางหลวง
หมายเลข 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 6 แห่ง
(3) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ยล.3008 แยกทางหลวง
หมายเลข 410 - บ้านสะเอ๊ะ อ.บันนังสตา, กรงปิ นงั จ.ยะลา 1 แห่ง
(4) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ยล.4007 แยกทางหลวง
หมายเลข 4070 - บ้านแอและ อ.กาบัง จ.ยะลา 1 แห่ง
(5) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ปน.2065 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(6) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สข.3063 แยกทางหลวง
หมายเลข 408 - บ้านลาแล (ตอนยะลา) อ.กาบัง จ.ยะลา 1 แห่ง
(7) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ปน.2061 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 3 แห่ง
(8) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ปน.2013 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านท่ายาลอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 แห่ง
(9) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย ตง.1018 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านทุง่ หว้าน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง
(10) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พย.4002 แยกทางหลวง
หมายเลข 1202 - บ้านกองแล อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 2 แห่ง
(11) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พย.4015 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บ้านปาง อ.เมือง, ดอกคําใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง
(12) ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย พย.4025 แยกทางหลวง
หมายเลข 1021 - บ้านใหม่ อ.เชียงคํา จ.พะเยา 1 แห่ง

598,205,000 บาท
598,205,000
598,205,000
598,205,000
598,205,000

บาท
บาท
บาท
บาท

426,695,000 บาท
19,600,000 บาท
12,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
16,470,000 บาท
21,940,000 บาท
14,000,000 บาท
14,000,000 บาท
14,500,000 บาท
17,000,000 บาท
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8.9.7 โครงการที 7 : โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
8.9.7.1 วัตถุประสงค์
เพือให้ประชาชนผูใ้ ช้ทางได้รบั ความปลอดภัยในการเดินทาง
8.9.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
ทัวประเทศ
8.9.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)
3,324,226,000 บาท
8.9.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
3,324,226,000 บาท
- เงินงบประมาณ

798,710,500 บาท

8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
798.7105
798.7105
-

รวม
798.7105
798.7105

8.9.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
แห่ง
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางแล้วเสร็จ
81
84
92
100
( 65 )
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทางได้
100
100
100
100
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
680.4944
798.7105
878.5815
966.4396
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
680.4944
798.7105
878.5815
966.4396
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

680.4944
-

798.7105
-

878.5815
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

966.4396
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 60 รายการ (รวม 61 หน่วย)
(2) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สห.4014 แยกทางหลวง
หมายเลข 3303 - บ้านสวนมะม่วง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวง
หมายเลข 2247 - บ้านวังม่วง อ.มวกเหล็ก, วังม่วง จ.สระบุรี 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สบ.1002 แยกทางหลวง
หมายเลข 1 - บ้านสองคอน อ.เฉลิมพระเกียรติ, แก่งคอย จ.สระบุรี 1 แห่ง
(5) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พบ.1005 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านแหลม อ.บ้านลาด, เมือง, บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง
(6) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวง
หมายเลข 375 - บ้านโคกวัด (ตอนราชบุรี) อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1 แห่ง
(7) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ปข.1032 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 แห่ง
(8) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชย.3013 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 205 อ.จัตรุ สั , บําเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(9) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชย.3010 แยกทางหลวง
หมายเลข 205 - อ่างเก็บนําลําคันฉู อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
(10) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3047 แยกทางหลวง
หมายเลข 226 - บ้านตูบช้าง อ.เมือง, ลําปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(11) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.3048 แยกทางหลวง
หมายเลข 226 - บ้านห้วยราช อ.เมือง, ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(12) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.4023 แยกทางหลวง
หมายเลข 2074 - บ้านโนนสวรรค์ อ.เมือง จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(13) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย บร.5024 อําเภอนาโพธิ บ้านหนองบัวลอง อ.นาโพธิ จ.บุรรี มั ย์ 1 แห่ง
(14) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ขก.2071 แยกทางหลวง
หมายเลข 12 - บ้านสามส่วน อ.ภูเวียง, บ้านแท่น จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(15) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พจ.5044 เชือมถนนเทศบาล
ตําบลโพทะเล - บ้านหนองขอน อ.โพทะเล จ.พิจติ ร 1 แห่ง

798,710,500 บาท
798,710,500
798,710,500
798,710,500
798,710,500

บาท
บาท
บาท
บาท

401,328,000 บาท
11,000,000 บาท
19,000,000 บาท
19,000,000 บาท
25,000,000 บาท
14,500,000 บาท
25,000,000 บาท

14,950,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
25,000,000 บาท
13,072,500 บาท
14,600,000 บาท
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(16) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พช.2013 แยกทางหลวง
หมายเลข 21 - บ้านวังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
(17) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชม.3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 107 - บ้านหนองขวาง อ.ไชยปราการ, ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
(18) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นศ.4087 แยกทางหลวง
หมายเลข 4151 - บ้านนําราง อ.บางขัน, ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(19) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย ชพ.2030 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - บ้านโพธิสาลี อ.สวี จ.ชุมพร 1 แห่ง
(20) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นศ.2036 แยกทางหลวง
หมายเลข 41 - บ้านขาม อ.ชะอวด, ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง
(21) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สข.1058 แยกทางหลวง
หมายเลข 4 - นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ.บางกลํา จ.สงขลา 1 แห่ง
(22) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย นย.3027 แยกทางหลวง
หมายเลข 305 - บ้านบางไพล อ.เมือง จ.นครนายก 1 แห่ง
(23) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย สก.3045 แยกทางหลวง
หมายเลข 317 - บ้านหนองแวง อ.วังนําเย็น, คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง
(24) ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย กจ.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 324 - บ้านทุง่ ทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง

14,500,000 บาท
14,000,000 บาท
12,000,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
13,260,000 บาท
21,500,000 บาท
27,000,000 บาท
24,000,000 บาท
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8.9.8 โครงการที 8 : โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุ นเส้นทางรถไฟทางคู่
775,019,500 บาท
8.9.8.1 วัตถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. เพือพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบทให้เชือมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่ง
3. เพือรองรับการขนส่งเชือมโยงทางถนน ทางราง และทางนํา ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน เพือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล และเป็ นการเตรียมพร้อมในการรองรับการขนส่งรูปแบบต่างๆ ทีจะมีมากขึนในอนาคต
8.9.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดทีอยูต่ ามแนวเส้นทางรถไฟรางคู่ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี
และหนองคาย
8.9.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)
1,689,452,400 บาท
8.9.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,689,452,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.9.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพือสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
775.0195
775.0195
-

รวม
775.0195
775.0195

8.9.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
กม.
เชิงปริมาณ : ระยะทางทีดําเนินการก่อสร้าง
4.200
49.318
47.758
1.787
( 4.200 )
แห่ง
24
เชิงปริมาณ : ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานได้
คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท

100
( 100 )
88.8620

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

88.8620
88.8620
-

100

100

100

775.0195

741.3159

84.2550

-

775.0195
775.0195
-

741.3159
741.3159
-

84.2550
84.2550
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุ นเส้นทางรถไฟทางคู่
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ถนนสาย นม.1018 แยก ทล.2 - บ.หัวถนน อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 1.060 กม.
(3) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 4.200 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ถนนสาย นม.1049 แยก ทล.2 - บ.โคกสูง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 5.390 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ถนนสาย นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่
อ.บัวลาย, บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 21.979 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) ถนนสาย นม.1022 แยก ทล.2 - บ.หัวหนอง อ.โนนแดง,
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 14.402 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่ (ตอนที 2)
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.787 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

775,019,500 บาท
775,019,500
775,019,500
775,019,500
263,305,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท
15,000,000 บาท
106,521,000 บาท
355,820,000
86,436,000
106,521,000
162,863,000

บาท
บาท
บาท
บาท
23,490,000 บาท

117,450,000 บาท
23,490,000 บาท
93,960,000 บาท
38,000,000 บาท
190,000,000 บาท
38,000,000 บาท
152,000,000 บาท
33,294,000 บาท
166,470,000 บาท
33,294,000 บาท
133,176,000 บาท
41,000,000 บาท
205,000,000
41,000,000
82,000,000
82,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ค่าบํารุงรักษาทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 - บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(3) ถนนสาย นม.6030 บ.โนนหญ้าคา - บ.โคกสะอาด อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(4) ถนนสาย นม.1025 แยก ทล.2 - บ.เพิก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(5) ถนนสาย นม.3026 แยก ทล.202 - บ.หนองยาว อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(6) ถนนสาย นม.4029 แยก ทล.2160 - บ.พลจลก อ.คง, โนนสูง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(7) ถนนสาย นม.1063 แยก ทล.2 - บ.บุหญ้าคา อ.คง, โนนสู ง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(8) ถนนสาย นม.4007 แยก ทล.2160 - บ.ดอนรี อ.คง, บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(9) ถนนสาย นม.4011 แยก ทล.2067 - บ.มะค่า อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(10) ถนนสาย นม.6121 สาย ก และ ข ผังเมืองรวมโนนสูง อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(11) ถนนสาย ขก.3041 แยก ทล.229 - บ.หนองปลาหมอ
อ.บ้านไผ่, โนนศิลา จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(12) ถนนสาย ขก.1075 แยก ทล.2 - อําเภอแวงใหญ่ อ.พล, แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(13) ถนนสาย นม.4027 แยก ทล.2160 - บ.โคก อ.คง, แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ถนนสาย นม.6019 บ.โนนสู ง - บ.โนนไทย อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง
(3) ถนนสาย ขก.4044 แยก ทล.2228 - บ.ทิพย์โสด อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(4) ถนนสาย ขก.4008 แยก ทล.2062 - บ.เหล่านาดี อ.มัญจาคีรี,
พระยืน, เมือง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

300,040,000 บาท
9,900,000 บาท
23,500,000 บาท
19,000,000 บาท
17,820,000 บาท
21,000,000 บาท
18,000,000 บาท
36,000,000 บาท
18,000,000 บาท
24,320,000 บาท
42,250,000 บาท
20,000,000 บาท
22,650,000 บาท
27,600,000 บาท
138,000,000 บาท
27,600,000 บาท
110,400,000 บาท
193,563,000 บาท
23,093,000 บาท
65,000,000 บาท
12,060,000 บาท
20,410,000 บาท
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(5) ถนนสาย ขก.3018 แยก ทล.207 - บ.หลักด่าน อ.พล, หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(6) ถนนสาย ขก.1023 แยก ทล.2 - บ.ห้วยแก อ.โนนศิลา, ชนบท
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
(7) ถนนสาย ขก.5040 แยก ทล.1023 - บ.นิคม อ.ชนบท, พล
จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 29 หน่วย)
1.1.1.5 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าจ้างทีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 บ.โคกไผ่ (ตอนที 2) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

32,000,000 บาท
27,000,000 บาท
14,000,000 บาท
12,187,000 บาท
12,187,000 บาท
5,924,500 บาท
4,797,000 บาท
11,884,900
2,426,000
4,797,000
4,661,900

บาท
บาท
บาท
บาท
1,127,500 บาท

5,637,500
1,127,500
2,255,000
2,255,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพืนทีระดับภาค
1,677,352,600 บาท
8.10.1 โครงการที 1 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ
79,350,000 บาท
8.10.1.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวทางธรรมชาติและการบริการ พัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท่องเทียวเชิงนิเวศทียังคงความเป็ นธรรมชาติและสะท้อนความเป็ นอัตลักษณ์ทโดดเด่
ี
นของพืนทีในภาคเหนือ
8.10.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
8.10.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
79,350,000 บาท
8.10.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
79,350,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางกลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติ

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
79.3500
79.3500
-

รวม
79.3500
79.3500

8.10.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
5
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
ล้านบาท
79.3500
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
79.3500
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

79.3500
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวเชิงธรรมชาติภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายสะเดาะพง - หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
5.163 กม.
(2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้านําตกห้วยทรายเหลือง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย พช.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 1205 บ้านนําลัด อ.วังโป่ ง จ.เพชรบูรณ์ 12.339 กม.
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

79,350,000 บาท
79,350,000
79,350,000
79,350,000
45,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
15,000,000 บาท
29,800,000 บาท
29,800,000 บาท
4,550,000 บาท
4,550,000 บาท
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8.10.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนื อ
8.10.2.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวมรดกโลกและการบริการ สร้างจิตสํานึกให้เกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษามรดกโลก ให้มคี วามยังยืนอย่างมันคง

43,000,000 บาท

8.10.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแเพงเพชร
8.10.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
43,000,000 บาท
8.10.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
43,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางกลุม่ ท่องเทียวมรดกโลก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
43.0000
43.0000
-

รวม
43.0000
43.0000

8.10.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
43.0000
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
43.0000
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

43.0000
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวมรดกโลกภาคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสาย สท.3017 แยก ทล.101 - บ้านนาโพธิ อ.เมือง
จ.สุโขทัย 3.772 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

43,000,000 บาท
43,000,000
43,000,000
43,000,000
39,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

39,500,000 บาท
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท
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8.10.3 โครงการที 3 : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์
234,381,000 บาท
ภาคเหนื อ
8.10.3.1 วัตถุประสงค์
เพือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเทียวล้านนา กลุม่ ชาติพนั ธุ ์ และการบริการ การสืบสานเอกลักษณ์
ประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน ซึงเป็ นทุนทางวัฒนธรรมทีสามารถเพิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ
8.10.3.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแพร่
8.10.3.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
234,381,000 บาท
8.10.3.4 วงเงินทังสินของโครงการ
234,381,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ส่งเสริมการท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและกลุม่ ชาติพนั ธุ ์

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
234.3810
234.3810
-

รวม
234.3810
234.3810

8.10.3.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
18
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : ก่อสร้าง บํารุงรักษา ปรับปรุงทาง
100
และสะพาน ส่งเสริมการท่องเทียวได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
234.3810
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
234.3810
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

234.3810
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุม่ ท่องเทียวอารยธรรมล้านนาและ
กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าคเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายบ้านฮวก - กิวหก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
2.198 กม.
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย ลป.5006 แยกทางหลวงชนบท ลป.1014 อ.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 2.400 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 11 ดอยขุนตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง 3.750 กม.
(3) งานบํารุงถนนสาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 3.905 กม.
(4) งานบํารุงถนนสาย พย.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 1021 บ้านนําจุน อ.จุน จ.พะเยา 2.000 กม.
(5) งานบํารุงถนนสาย นน.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 1148 บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน 7.700 กม.
(6) ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดพระพุทธบาทสีรอย ต.สะลวง อ.แม่รมิ
จ.เชียงใหม่ 12.200 กม.
(7) ปรับปรุงเส้นทางสายทางเข้าวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ต.อินทขิล
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 9.300 กม.
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)

234,381,000 บาท
234,381,000
234,381,000
234,381,000
32,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

32,450,000 บาท
179,031,000 บาท
10,104,000 บาท
15,787,000 บาท
16,440,000 บาท
11,600,000 บาท
29,800,000 บาท
48,800,000 บาท
46,500,000 บาท
22,900,000 บาท
22,900,000 บาท
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8.10.4 โครงการที 4 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก
8.10.4.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตรให้เป็ นฐานการผลิต
และจําหน่ายเพือการส่งออก

86,839,000 บาท

8.10.4.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
8.10.4.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
86,839,000 บาท
8.10.4.4 วงเงินทังสินของโครงการ
86,839,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ปรับปรุงและอํานวยความสะดวกเส้นทางการผลิตและธุรกิจสินค้า
ให้ได้มาตรฐานสากล

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
86.8390
86.8390
-

รวม
86.8390
86.8390

8.10.4.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
4
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงและอํานวยความสะดวกเส้นทาง
การผลิตและธุรกิจสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
86.8390
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
86.8390
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

86.8390
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้
ภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย จบ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3407 บ้านซอยสอง อ.ท่าใหม่, แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 5.900 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย ตร.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3157 บ้านโครงการทับทิมสยาม 01 อ.บ่อไร่ จ.ตราด 10.155 กม.
(3) งานบํารุงถนนสาย ตร.6028 รอบอ่างเก็บนําเขาระกํา อ.เมือง จ.ตราด
3.420 กม.
(4) งานบํารุงถนนสาย ฉช.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านเทพประทาน อ.พนมสารคาม, สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 6.540 กม.

86,839,000 บาท
86,839,000
86,839,000
86,839,000
86,839,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,839,000 บาท
24,102,000 บาท
14,398,000 บาท
23,500,000 บาท
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8.10.5 โครงการที 5 : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
112,000,000 บาท
8.10.5.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับการพัฒนากลุม่ อุตสาหกรรมในพืนทีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรม
สําหรับกิจการทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพืนฐานการขนส่ง
ให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล รวมทังส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และอํานวยความสะดวก
เพือดึงดูดอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งเชือมโยงสูต่ ลาดโลก
8.10.5.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
8.10.5.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
112,000,000 บาท
8.10.5.4 วงเงินทังสินของโครงการ
112,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางสนับสนุนพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
112.0000
112.0000
-

รวม
112.0000
112.0000

8.10.5.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทีสํารวจอสังหาริมทรัพย์
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง

รายการ

-

4

-

-

-

เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางสนับสนุนพืนทีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท

-

112.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

112.0000
112.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาพืนทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสาย ชบ.5100 แยกถนน อบต.เขาไม ้แก้ว - บ้านเขามะพูด
อ.บางละมุง, พัฒนานิคม จ.ชลบุรี 3.870 กม.
(2) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3 - เลียบหาดแม่ราํ พึง อ.เมือง จ.ระยอง
1.248 กม.
(3) ก่อสร้างถนนสาย บ้านมาบระกํา - บ้านศาลเจ้า อ.เมือง จ.ระยอง
2.850 กม.
(4) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3 - เลียบหาดแม่ราํ พึง (บ้านป่ าคัน) อ.เมือง
จ.ระยอง 1.146 กม.
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษาทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

112,000,000 บาท
112,000,000
112,000,000
112,000,000
109,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
24,300,000 บาท
18,000,000 บาท
16,700,000 บาท
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
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8.10.6 โครงการที 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก
8.10.6.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียว สินค้าและบริการด้านการท่องเทียวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
เพือเป็ นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน

72,000,000 บาท

8.10.6.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดชลบุรี
8.10.6.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
72,000,000 บาท
8.10.6.4 วงเงินทังสินของโครงการ
72,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเทียวชายทะเล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
72.0000
72.0000
-

รวม
72.0000
72.0000

8.10.6.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
2
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเทียว
ชายทะเลได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท

-

72.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

72.0000
72.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวชายทะเลนานาชาติ
ภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสาย ชบ.4013 แยก ทล.3241 - บ้านสามแยก
อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 12.000 กม.
(2) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.331 - วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 5.000 กม.

72,000,000 บาท
72,000,000
72,000,000
72,000,000
72,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000,000 บาท
22,000,000 บาท
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8.10.7 โครงการที 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิ เวศน์ และอารยธรรมขอม
56,267,000 บาท
ภาคตะวันออก
8.10.7.1 วัตถุประสงค์
เพือฟื นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม โดยฟื นฟูแหล่งท่องเทียว
พร้อมทังปรับปรุงสิงอํานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเทียว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
8.10.7.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว
8.10.7.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
56,267,000 บาท
8.10.7.4 วงเงินทังสินของโครงการ
56,267,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.7.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเทียวภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
56.2670
56.2670
-

รวม
56.2670
56.2670

8.10.7.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
3
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเทียว
100
ภาคตะวันออกได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
56.2670
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
56.2670
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

56.2670
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิ เวศน์ และ
อารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 0.611 กม.)
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย สก.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 ทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 6.250 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย สก.4084 แยกทางหลวงหมายเลข 3395 ทับทิมสยาม 05 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 4.000 กม.

56,267,000 บาท
56,267,000
56,267,000
56,267,000
6,267,000

บาท
บาท
บาท
บาท

6,267,000 บาท
50,000,000 บาท
30,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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8.10.8 โครงการที 8 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
8.10.8.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพืนฐานแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
8.10.8.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดปัตตานี
8.10.8.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
309,950,000 บาท
8.10.8.4 วงเงินทังสินของโครงการ
309,950,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.8.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

207,590,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยเพือส่งเสริมการตลาด
ด้านการท่องเทียว

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
207.5900
207.5900
-

รวม
207.5900
207.5900

8.10.8.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
3
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
หรือปรับปรุง
ร้อยละ
100
100
100
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัย
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
ล้านบาท
207.5900
51.1800
51.1800
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
207.5900
51.1800
51.1800
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

207.5900
-

51.1800
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

51.1800
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.42 - สีแยกสะพานปลา ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี 3.232 กม.
(2) ถนนสายแยก ทล.42 - บ้านบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 7.000 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2010 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านบาซาเอ อ.โคกโพธิ, หนองจิก, ยะรัง จ.ปัตตานี 1 แห่ง

207,590,000 บาท
207,590,000
207,590,000
207,590,000
182,590,000

บาท
บาท
บาท
บาท

157,000,000 บาท
25,590,000 บาท
127,950,000
25,590,000
51,180,000
51,180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
25,000,000 บาท
25,000,000 บาท
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8.10.9 โครงการที 9 : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล
48,188,000 บาท
8.10.9.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาเมืองปริมณฑล ให้เป็ นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิ ชย์ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองทีน่าอยู่
8.10.9.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร
8.10.9.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
48,188,000 บาท
8.10.9.4 วงเงินทังสินของโครงการ
48,188,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.9.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและสิงอํานวยความสะดวก
ในกรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
48.1880
48.1880
-

รวม
48.1880
48.1880

8.10.9.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
4
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและ
สิงอํานวยความสะดวกได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

-

-

-

-

ล้านบาท

-

48.1880

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

48.1880
48.1880
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย สค.2020 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านท่าจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 4.457 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

48,188,000 บาท
48,188,000
48,188,000
48,188,000
25,850,000

บาท
บาท
บาท
บาท

25,850,000 บาท
22,338,000 บาท
22,338,000 บาท
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8.10.10 โครงการที 10 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
204,345,000 บาท
8.10.10.1 วัตถุประสงค์
เพือยกระดับภาคเกษตร และเพิมศักยภาพการแข่งขันทังด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิม
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็ นมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) รวมทังส่งเสริมการตลาด
ทังในและต่างประเทศ
8.10.10.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
8.10.10.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
204,345,000 บาท
8.10.10.4 วงเงินทังสินของโครงการ
204,345,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.10.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งผลิตเพือส่งเสริม
และพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
204.3450
204.3450
-

รวม
204.3450
204.3450

8.10.10.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
13
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการเข้าถึง
แหล่งผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท

-

204.3450

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

204.3450
204.3450
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท พบ.4034 - บ้านหุบกระพง
อ.ชะอํา, ท่ายาง จ.เพชรบุรี 2.500 กม.
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) งานบํารุงถนนสาย ชน.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - แยกทางหลวง
หมายเลข 1 อ.เมือง, มโนรมย์ จ.ชัยนาท 3.000 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย ชน.4052 แยกทางหลวงหมายเลข 3183 แยกทางหลวงหมายเลข 340 (ช่วงหันคา) อ.เมือง, หันคา, เดิมบางนางบวช
จ.ชัยนาท 3.000 กม.
(3) งานบํารุงถนนสาย สพ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 321 บ้านทุง่ เข็น อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 4.000 กม.
(4) งานบํารุงถนนสาย สพ.3062 แยกทางหลวงหมายเลข 324 บ้านหัววัง อ.สองพีน้อง จ.สุพรรณบุรี 3.000 กม.
(5) งานบํารุงถนนสาย ปข.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านทองอินทร์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 3.200 กม.
(6) งานบํารุงถนนสาย สบ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านหนองใหญ่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13.843 กม.
(7) งานบํารุงถนนสาย ลบ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 บ้านซับสะแก อ.ท่าหลวง, ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 5.000 กม.
(8) งานบํารุงถนนสาย ลบ.1009 แยกทางหลวงหมายเลข 1 บ้านทะเลทอง อ.หนองม่วง, โคกเจริญ จ.ลพบุรี 3.307 กม.
(9) งานบํารุงถนนสาย กจ.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 3086 บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1.000 กม.
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

204,345,000 บาท
204,345,000
204,345,000
204,345,000
36,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,500,000 บาท
150,972,000 บาท
12,630,000 บาท

17,400,000 บาท
16,840,000 บาท
12,630,000 บาท
15,000,000 บาท
29,850,000 บาท
21,100,000 บาท
13,922,000 บาท
11,600,000 บาท
16,873,000 บาท
16,873,000 บาท
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8.10.11 โครงการที 11 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
8.10.11.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถชี วี ติ
8.10.11.2 สถานทีดําเนิ นการ
พืนทีภาคกลาง 17 จังหวัด
8.10.11.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
41,000,000 บาท
8.10.11.4 วงเงินทังสินของโครงการ
41,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.11.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

41,000,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเทียวเชือมโยง

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
41.0000
41.0000
-

รวม
41.0000
41.0000

8.10.11.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
1
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง
เชิงคุณภาพ : พัฒนาเส้นทางการท่องเทียวได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

100

-

-

-

-

ล้านบาท

-

41.0000

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

41.0000
41.0000
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 - บ้านบางพลับ อ.ไชโย,
โพธิทอง จ.อ่างทอง 1.600 กม.

41,000,000 บาท
41,000,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

41,000,000 บาท
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8.10.12 โครงการที 12 : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
384,317,000 บาท
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
8.10.12.1 วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ทเชืี อมโยงภาคกับพืนทีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืนทีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)
2. เพือพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็ นระบบทีสมบูรณ์
8.10.12.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ ์
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดยโสธร จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุรนิ ทร์
8.10.12.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 1 ปี (ปี 2562)
384,317,000 บาท
8.10.12.4 วงเงินทังสินของโครงการ
384,317,000 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.12.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและสิงอํานวยความสะดวก เพิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้สูม่ าตรฐานเกษตรอินทรีย ์

งบดําเนิ นงาน
-

2. พัฒนาและปรับปรุงและอํานวยความสะดวกเส้นทางส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจากพืชพลังงาน
3. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพือการส่งออกสูป่ ระเทศเพือนบ้าน
4. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเทียวเชิงประเพณีวฒั นธรรม
5. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่าอยู่

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
384.3170
61.0720
-

รวม
384.3170
61.0720

-

18.6700

-

-

18.6700

-

18.0000

-

-

18.0000

-

211.7570
74.8180

-

-

211.7570
74.8180

8.10.12.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
13
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีปรับปรุง
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้าง

รายการ

-

1

-

-

-

เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างและปรับปรุง

รายการ

-

14

-

-

-

เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางและสะพานทีก่อสร้าง

รายการ

-

5

-

-

-
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและอํานวย
ความสะดวกได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางส่งเสริม
อุตสาหกรรมได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเทียว
ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเมือง
ศูนย์กลางจังหวัดได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
หน่ วยนับ
แผน
แผน
(ผล)*
ร้อยละ
100

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

-

-

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ร้อยละ

-

100

-

-

-

ล้านบาท

-

384.3170

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

384.3170
384.3170
-

-

-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ในพืนที
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและสิงอํานวยความสะดวกเพิมศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
(1) งานบํารุงถนนสาย รอ.6049 บ้านหนองพระบาง - บ้านเขวาตะคลอง
อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด 4.391 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านโนนสะอาด อ.เสลภูม,ิ อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 4.356 กม.
(3) งานบํารุงถนนสาย มค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 23 บ้านดงใหญ่ อ.เมือง, แกดํา, วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม 3.288 กม.
(4) งานบํารุงถนนสาย ศก.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 2086 บ้านโจดม่วง อ.ราษีไศล, ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 4.000 กม.
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
(1) งานบํารุงถนนสาย นพ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2028 บ้านบะหว้า อ.โพนสวรรค์, นาหว้า, อากาศอํานวย จ.นครพนม 7.436 กม.
(2) งานบํารุงถนนสาย นพ.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2033 บ้านโพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม 6.382 กม.
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเและอํานวยความสะดวกเส้นทางส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจากพืชพลังงาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

384,317,000 บาท
384,317,000
384,317,000
384,317,000
117,890,000

บาท
บาท
บาท
บาท

61,072,000 บาท
13,472,000 บาท
16,918,000 บาท
13,842,000 บาท
16,840,000 บาท
56,818,000 บาท
29,950,000 บาท
26,868,000 บาท
48,590,000 บาท
18,670,000 บาท
18,670,000 บาท
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กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเทียวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม
เพือการส่งออกสู่ประเทศเพือนบ้าน
(1) ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - บ้านหลุบโพธิ
ต.โนนแดง, ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเทียวเชิงประเพณี วฒั นธรรม
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1.935 กม.)
(2) ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยส.4011 - ภูหนิ ปูน อ.กุดชุม
จ.ยโสธร 2.015 กม.
(3) ก่อสร้างถนนสาย อบ.4015 แยก ทล.2248 - บ้านโพนดวน
อ.เดชอุดม, นํายืน จ.อุบลราชธานี 3.613 กม.
(4) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.212 - บ้านฝายแตก อ.เมือง จ.หนองคาย
5.660 กม.
(5) ก่อสร้างถนนสาย บ้านสายโท 5 ใต้ - ปราสาทหินบายแบก
อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์ 5.000 กม.
(6) ก่อสร้างถนนสาย บ้านศรีสมั พันธ์ - บ้านอําปึ ล อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร์
6.200 กม.
(7) ก่อสร้างถนนสายแยกเข้านําตกตาดโตน อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น
3.442 กม.
(8) ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.212 - บ้านสมสะอาด อ.หว้านใหญ่
จ.มุกดาหาร 4.985 กม.
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็ นเมืองน่ าอยู่
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย)

29,920,000 บาท
29,920,000 บาท
217,837,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
181,837,000 บาท
9,900,000 บาท
11,367,000 บาท
15,000,000 บาท
15,000,000 บาท
30,100,000 บาท
37,000,000 บาท
21,470,000 บาท
42,000,000 บาท
18,000,000 บาท
18,000,000 บาท
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8.10.13 โครงการที 13 : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณตอนในของภาค
108,075,600 บาท
8.10.13.1 วัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเทียวเดิมให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีศกั ยภาพของภาค
8.10.13.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี
8.10.13.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
124,215,600 บาท
8.10.13.4 วงเงินทังสินของโครงการ
124,215,600 บาท
- เงินงบประมาณ
8.10.13.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวใหม่ และปรับปรุงแหล่งท่องเทียวเดิมทีมี

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
108.0756
108.0756
-

รวม
108.0756
108.0756

8.10.13.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
รายการ
เชิงปริมาณ : จํานวนรายการทางทีก่อสร้างหรือปรับปรุง
1
3
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางส่งเสริม
100
100
แหล่งท่องเทียวได้คุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด
( 100 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
16.1400
108.0756
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
16.1400
108.0756
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

16.1400
-

108.0756
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียวบนบกบริเวณ
ตอนในของภาค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ก่อสร้างถนนสายทางเข้าสระมรกต อ.คลองท่อม จ.กระบี 4.200 กม.
(2) ก่อสร้างถนนสาย บ้านเชียวหลาน - บ.ท่าขนอน อ.คีรรี ฐั นิคม
จ.สุราษฎร์ธานี 6.000 กม.
1.1.1.2 ค่าบํารุงรักษาทางและสะพาน
(1) ปรับปรุงถนนเพือการท่องเทียวสู่หาดทับแขกและเรือนรับรอง
ทีประทับ อ.เมือง จ.กระบี 7.900 กม.
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

108,075,600 บาท
108,075,600
108,075,600
108,075,600
64,500,000
16,800,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

47,700,000 บาท
43,575,600 บาท
43,575,600 บาท
59,715,600 บาท
16,140,000 บาท
43,575,600 บาท
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8.11 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1,351,600 บาท
8.11.1 โครงการที 1 : โครงการปรับฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท
371,800 บาท
เพือสร้างค่านิ ยมไม่ยอมรับการทุจริต
8.11.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือปรับฐานความคิดของบุคลากรสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง
2. เพือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมทีดีในการต่อต้านการทุจริตของบุคลากร
8.11.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
ส่วนภูมภิ าค
8.11.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
1,115,400 บาท
8.11.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
1,115,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ปรับฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
0.3718
0.3718

รวม
0.3718
0.3718

8.11.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
200
200
200
เชิงปริมาณ : จํานวนเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

-

80

80

80

-

ล้านบาท

-

0.3718

0.3718

0.3718

-

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

0.3718
0.3718
-

0.3718
0.3718
-

0.3718
0.3718
-

-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการปรับฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบท
เพือสร้างค่านิ ยมไม่ยอมรับการทุจริต
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

371,800 บาท
371,800 บาท
371,800 บาท
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8.11.2 โครงการที 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
979,800 บาท
ดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA)
8.11.2.1 วัตถุประสงค์
1. เพือปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของหน่วยดําเนินการเพือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานเพือภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
2. เพือส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบตั งิ านได้รบั ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพือให้ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มกี ารแลกเปลียนเรียนรูแ้ นวคิด วิธกี าร และเทคนิคต่างๆ เพือนําไปปรับใช้ภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.11.2.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
8.11.2.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
2,939,400 บาท
8.11.2.4 วงเงินทังสินของโครงการ
2,939,400 บาท
- เงินงบประมาณ
8.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
0.9798
0.9798

รวม
0.9798
0.9798

8.11.2.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 ปี 2565 - จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
คน
เชิงปริมาณ : บุคลากรของกรมทางหลวงชนบท
1,650
1,650
1,650
ทีเข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักและให้ความสําคัญ
ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
รวมทังสิน
ล้านบาท
0.9798
0.9798
0.9798
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
0.9798
0.9798
0.9798
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

0.9798
-

0.9798
-

* ผลการดําเนินงานตังแต่เริมต้น - ปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

0.9798
-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA)
1. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

979,800 บาท
979,800 บาท
979,800 บาท
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กระทรวงคมนาคม
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
501,337,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562
371,854,300 บาท
1. วิสยั ทัศน์
องค์กรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ
2. พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทําแผนพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
2. ศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร
3. ส่งเสริมความปลอดภัยและสิงแวดล้อมในระบบการขนส่งและจราจร
4. จัดทํา พัฒนา เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศการจัดการองค์ความรูด้ า้ นการขนส่งและจราจร
5. ขับเคลือนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพือให้เกิดผลในการปฏิบตั ิ
3. ผลสัมฤทธิและประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานทีเกียวข้องด้านคมนาคมขนส่งและจราจร
มีแผน/มาตรการ/แนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งและจราจร
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
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4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชีวัด
รวมทังสิน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. หน่ วยงานทีเกียวข้องมีนโยบายและแผน
ด้านการขนส่งและจราจรนําไปปฏิบตั ิ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน
ทีสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. การบริหารการดําเนิ นการภาครัฐ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
3. หน่ วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการตามแผน
ด้านการขนส่งและจราจรเพือนํ าไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : นโยบายและแผน
ได้รบั ความเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
4. หน่ วยงานทีเกียวข้องมีเครืองมือ
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
และนโยบายด้านการขนส่งเพือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : มีเครืองมือ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
และนโยบายด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพทีสามารถนําไปปฏิบตั ิ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
5. หน่ วยงานทีเกียวข้องสามารถนําไปพัฒนา
เพือให้มีระบบขนส่งสาธารณะในพืนที EEC
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : มีแผนพัฒนาระบบ
การขนส่งสาธารณะทีหน่วยงานสามารถ
นําไปปฏิบตั ไิ ด้
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชีวัด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
501.3370
371.8543
318.5110
141.2142
144.6930
501.3370
371.8543
318.5110
141.2142
144.6930
-

ร้อยละ

100

100

100

100

100

ล้านบาท
ล้านบาท

55.0702
-

53.2324
-

43.8261
-

26.4821
-

25.5339
-

ล้านบาท
ล้านบาท

94.1784
-

100.2339
-

111.6029
-

114.7321
-

119.1591
-

ร้อยละ

100

100

100

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

343.9759
-

192.5255
-

149.1720
-

-

-

ร้อยละ

100

100

-

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

8.1125
-

16.5875
-

-

-

-

เรือง

-

1

1

-

-

ล้านบาท
ล้านบาท

-

9.2750
-

13.9100
-

-

-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตังงบประมาณในปี 2562 ทีจะมีผลให้ต้องดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐาน

100,233,900 บาท
53,232,400 บาท

แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

53,232,400 บาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์

16,587,500 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ

16,587,500 บาท

4. แผนงานบูรณาการ

201,800,500 บาท

แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

9,275,000 บาท
192,525,500 บาท

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

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพืนฐาน
1. ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
แผนงานยุทธศาสตร์
1. โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนา
เครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
และนโยบายด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงทัวถึง
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ
2. โครงการ : โครงการศึกษาการจัดทํา
แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
รวมทังสิน

จํานวน
รายการ
7
7

ปี 2562
16.5117
16.5117

1
1

16.5875
16.5875

9
8

201.8005
192.5255

1

17

หน่วย : ล้านบาท
เงินนอก
ปี งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 - จบ งบประมาณ
21.6816
4.1076
5.3046
21.6816
4.1076
5.3046
-

-

-

-

163.0820
149.1720

-

-

-

9.2750

13.9100

-

-

-

234.8997

184.7636

4.1076

5.3046

-
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เหตุผลความจําเป็ นในการตังงบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพืนฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 4 รายการ เป็ นเงิน 3,160,500 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 3 รายการ เป็ นเงิน 13,351,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 16,587,500 บาท
3. แผนงานบูรณาการ
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต้องดําเนินการต่อเนือง จํานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 185,377,500 บาท
2. เป็ นรายการทีดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี งบประมาณ จํานวน 2 รายการ เป็ นเงิน 16,423,000 บาท
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทังสิน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
3. แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบ
จากการเปลียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
โครงการที 1 : โครงการศึกษาและพัฒนา
เครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการ
และนโยบายด้านการขนส่งเพือการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แผนงานบูรณาการขับเคลือน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โครงการที 1 : โครงการศึกษาการจัดทํา
แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
5. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการที 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงทัวถึง
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ

งบบุคลากร งบดําเนิ นงาน
99.0768
38.2819
99.0768
1.1571
37.1248
-

37.1248

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น
227.3476
16.1076
-

งบรายจ่ายอืน
7.1480
-

รวม
371.8543
100.2339
53.2324

16.1076

-

-

53.2324

-

-

16.5875

-

-

16.5875

-

-

16.5875

-

-

16.5875

-

-

9.2750

-

-

9.2750

-

-

9.2750

-

-

9.2750

-

-

185.3775

-

7.1480

192.5255

-

-

185.3775

-

7.1480

192.5255
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8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

100,233,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ปี 2561
94.1784
94.1784
93.0798
1.0986
-

ปี 2562
100.2339
100.2339
99.0768
1.1571
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*
ปี 2563
ปี 2564
ปี
111.6029
114.7321
111.6029
114.7321
110.7301
114.4714
0.8728
0.2607
-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

2565
119.1591
119.1591
118.3503
0.8088
-

503

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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

100,233,900 บาท
99,076,800
86,331,000
78,829,000
7,502,000
12,745,800
1,157,100
1,157,100
48,000
609,600
499,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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8.2 แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
8.2.1 ผลผลิตที 1 : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาและวางแผนระบบการขนส่งและจราจรทางถนน ราง นํา อากาศ และระบบข้อสนเทศ
เพือให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

53,232,400 บาท
53,232,400 บาท

หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. จัดทําข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
2. ประสานงานติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
3. จัดทําและเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศและองค์ความรู ้
ด้านการขนส่งและจราจร
4. ดําเนินงานพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
-

งบดําเนิ นงาน
37.1248
28.8252
3.3914

งบลงทุน
16.1076
0.2400

รวม
53.2324
28.8252
3.6314

3.4154

4.1587

-

-

7.5741

1.4928

11.7089

-

-

13.2017

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่งและ
9
9
8
8
8
จราจร
(9)
ร้
อ
ยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบายและ
100
100
100
100
100
แผนการขนส่งและจราจร
( 32.23 )
รวมทังสิน
ล้านบาท
55.0702
53.2324
43.8261
26.4821
25.5339
เงินงบประมาณ
ล้านบาท
55.0702
53.2324
43.8261
26.4821
25.5339
- งบดําเนินงาน
ล้านบาท
37.3605
37.1248
27.0501
26.4821
25.5339
- งบลงทุน
ล้านบาท
2.9879
16.1076
16.7760
- งบเงินอุดหนุน
ล้านบาท
- งบรายจ่ายอืน
ล้านบาท
14.7218
เงินนอกงบประมาณ
ล้านบาท
* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(3) ค่าเบียประชุมกรรมการ
(4) ค่าตอบแทนอืนๆ
(5) ค่าเบียเลียง ทีพักและพาหนะ
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(7) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(10) ค่ารับรองและพิธีการ
(11) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(13) ค่าเช่าโปรแกรม AutoCAD 2018
(14) ค่าเช่าโปรแกรม Adobe Photoshop CC
(15) ค่าเช่าโปรแกรม Adobe Illustrator
(16) วัสดุสาํ นักงาน
(17) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
(18) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่ง
งบประมาณทังสิน
ปี 2558 - 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

53,232,400 บาท
37,124,800
30,664,800
25,337,100
1,210,000
40,000
2,671,900
75,000
2,630,200
500,000
780,000
6,322,700
2,843,700
600,000
200,000
3,761,200
9,700
29,800
15,600
1,800,000
323,200
18,000
64,400
17,000
1,424,700
422,400
3,679,200
1,786,400
735,200
735,200
422,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทังสิน
ปี 2559 ตังงบประมาณ
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทังสิน
ปี 2560 ตังงบประมาณ
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
(6) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
(7) ค่าเช่ารถยนต์
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย ์
(5) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

798,000 บาท
3,990,000
798,000
798,000
798,000
798,000
798,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
969,900 บาท

4,850,700
970,200
970,200
969,900
970,200
970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท

4,851,000
970,200
970,200
970,200
970,200
970,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,197,000 บาท

5,985,000
1,197,000
1,197,000
1,197,000
2,394,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
970,200 บาท

4,851,000
970,200
970,200
970,200
1,940,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,460,000
4,800,000
320,000
950,000
270,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีมีราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทมีี ราคาต่อหน่วยตํากว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 92 หน่วย)
(2) ระบบสํารองข้อมูลสารสนเทศและการกูค้ นื (Back Up and Recovery
System) แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
2.1.2 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็ นพืนที
ย่านธุรกิจหลักเพือเพิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

16,107,600
16,107,600
4,923,600
764,900

บาท
บาท
บาท
บาท

764,900 บาท
4,158,700 บาท
2,946,400 บาท
1,212,300 บาท
11,184,000 บาท
11,184,000 บาท
11,184,000 บาท
27,960,000 บาท
11,184,000 บาท
16,776,000 บาท
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8.3 แผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
16,587,500 บาท
8.3.1 โครงการที 1 : โครงการศึกษาและพัฒนาเครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิม
16,587,500 บาท
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบาย
ด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาและพัฒนาเครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Marginal Abatement Cost) ของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่งของประเทศไทย
2. จัดทําต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
สําหรับโครงการและแผนงาน ในภาคคมนาคมขนส่ง
3. จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารการดําเนินโครงการด้านคมนาคมขนส่งเพือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตามเป้ าหมายร้อยละ 7 ภายในปี 2563
8.3.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร
8.3.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2562)
8.3.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
24,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ
24,700,000 บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาและพัฒนาเครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบาย
ด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
16.5875
16.5875
-

รวม
16.5875
16.5875

8.3.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
ชุด
เชิงปริมาณ : จํานวนเครืองมือการวิเคราะห์ตน้ ทุน
1
1
ส่วนเพิมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่ง
เพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(1)
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบเครืองมือ
100
100
การวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิมในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่ง
เพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(-)
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
8.1125
16.5875
8.1125
16.5875
8.1125
16.5875
-

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

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบาย
ด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาและพัฒนาเครืองมือวิเคราะห์ตน้ ทุนส่วนเพิม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบาย
ด้านการขนส่งเพือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

16,587,500 บาท

16,587,500
16,587,500
16,587,500
16,587,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,587,500 บาท
24,700,000 บาท
8,112,500 บาท
16,587,500 บาท
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8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
9,275,000 บาท
8.4.1 โครงการที 1 : โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
9,275,000 บาท
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
เพือรองรับและสนับสนุนการพัฒนาพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทังด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และการท่องเทียว ในพืนทีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8.4.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
8.4.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)
8.4.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
23,185,000 บาท
- เงินงบประมาณ
23,185,000 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดําเนิ นงาน
-

รวมทังสิน
1. ศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
9.2750
9.2750
-

รวม
9.2750
9.2750

8.4.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
1
1
เชิงปริมาณ : จํานวนแผน
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการนโยบาย EEC
ให้ความเห็นชอบแผน
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

-

100

100

9.2750
9.2750
9.2750
-

13.9100
13.9100
13.9100
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุม่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
กลุม่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพือรองรับการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,275,000 บาท
9,275,000
9,275,000
9,275,000
9,275,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,275,000 บาท
23,185,000 บาท
9,275,000 บาท
13,910,000 บาท
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8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
8.5.1 โครงการที 1 : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สามารถเชือมโยงทัวถึงทังภายในประเทศ
และต่างประเทศ
8.5.1.1 วัตถุประสงค์
1. จัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และสิงอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
2. ศึกษาความเหมาะสมโครงสร้างพืนฐาน และสิงอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม
3. จัดทํามาตรฐานเพือยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคขนส่ง
8.5.1.2 สถานทีดําเนิ นการ
กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดอุดรธานี
8.5.1.3 ระยะเวลาดําเนิ นการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)
8.5.1.4 วงเงินทังสินของโครงการ
845,232,300 บาท
- เงินงบประมาณ
845,232,300 บาท

192,525,500 บาท
192,525,500 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทังสิน
1. ศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนส่งทางรางสําหรับประเทศไทย
2. ศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
3. ศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาสิงอํานวยความสะดวก
ด้านคมนาคมขนส่งสําหรับคนทุกคน
4. ศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพือยกระดับ
การให้บริการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
5. ศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
6. ศึกษาระบบนําทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. ศึกษาจัดทํามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
(Traffic Impact Assessment)
8. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม
ให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน
7.1480
7.1480
-

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
185.3775
16.8000
15.0789

รวม
192.5255
7.1480
16.8000
15.0789

-

8.6100

-

-

8.6100

-

100.0000
9.9520

-

-

100.0000
9.9520

-

7.9366

-

-

7.9366

-

27.0000

-

-

27.0000

8.5.1.6 เป้ าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชีวัด/
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
เรือง
เชิงปริมาณ : จํานวนนโยบายและแผนการขนส่ง
15
8
2
และจราจร
( 15 )
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ตัวชีวัด/
แหล่งเงิน
เชิงคุณภาพ : กระทรวงให้ความเห็นชอบนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
รวมทังสิน
เงินงบประมาณ
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
เงินนอกงบประมาณ

หน่ วยนับ

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบประมาณ
เริมต้น - ปี 2561 ปี 2562
แผน
แผน
(ผล)*
100
100
(-)
503.5348 192.5255
503.5348 192.5255
439.8788 185.3775
63.6560
7.1480
-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565-จบ
แผน
แผน
แผน
100
149.1720
149.1720
138.4500
10.7220
-

* ผลการดําเนินงานของปี งบประมาณ 2561 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีได้ตงงบประมาณในปี
ั
2562 ทีจะมีผลให้ตอ้ งดําเนินการต่อเนืองถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

-

-

-
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการโครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สามารถเชือมโยงทัวถึงทังภายในประเทศและต่างประเทศ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษทั ทีปรึกษา
(1) ค่าจ้างศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาสิงอํานวยความสะดวก
ด้านคมนาคมขนส่งสําหรับคนทุกคน แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(3) ค่าจ้างศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพือยกระดับ
การให้บริการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(4) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าจ้างศึกษาจัดทํามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร
(Traffic Impact Assessment) แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ

192,525,500 บาท
185,377,500
185,377,500
185,377,500
185,377,500

บาท
บาท
บาท
บาท

16,800,000 บาท
28,000,000 บาท
11,200,000 บาท
16,800,000 บาท

15,078,900 บาท
37,697,200 บาท
22,618,300 บาท
15,078,900 บาท

8,610,000 บาท
19,500,000 บาท
10,890,000 บาท
8,610,000 บาท
100,000,000 บาท
400,000,000
161,550,000
100,000,000
138,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

7,936,600 บาท
19,841,500 บาท
11,904,900 บาท
7,936,600 บาท
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(6) ค่าจ้างศึกษาระบบนําทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ
ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรงุเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
(7) ค่าจ้างศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิม
ให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
งบประมาณทังสิน
ปี 2561 ตังงบประมาณ
ปี 2562 ตังงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน
1) ค่าจ้างศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนส่งทางรางสําหรับประเทศไทย
งบประมาณทังสิน
ปี 2562 ตังงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,952,000 บาท
19,904,000 บาท
9,952,000 บาท
9,952,000 บาท

27,000,000 บาท
45,000,000 บาท
18,000,000 บาท
27,000,000 บาท
7,148,000 บาท
7,148,000 บาท
17,870,000 บาท
7,148,000 บาท
10,722,000 บาท

งบประมาณรายจาย

ฉบับที่ ๓

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

ประจําปงบประมาณ
ี
พ.ศ. ๒๕๖๒
เลมที่ ๕

กระทรวงคมนาคม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เลมที่ ๕


กระทรวงคมนาคม

สํานักงบประมาณ
สํานักนายกรัฐมนตรี

สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี

